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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                  

ซึG งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                               

งบแสดงการเปลีGยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิNนสุดวนัเดียวกนั และ                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีGสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีNแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแส                      

เงินสดสาํหรับปีสิNนสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีGควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค              

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ             

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีGกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีG

เกีGยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืGนๆตามทีGระบุใน

ขอ้กาํหนดนัNนดว้ย ขา้พเจา้เชืGอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีGขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืGอใชเ้ป็นเกณฑ ์           

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีCเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 และขอ้ 14.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชืNอไวรัสโคโรนา 2019 ทีGมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดงักล่าวอาจ

นาํมาซึGงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั จากผลกระทบของ

สถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินโดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรืGอง มาตรการผอ่น

ปรนชัGวคราวสาํหรับกิจการทีGใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีN ทีGไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีGส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ไทย ทีGประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 เกีGยวกบัการ

เปลีGยนแปลงนโยบายการบญัชีเกีGยวกบัการแสดงรายการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงิน

เฉพาะกิจการจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิส่วนไดเ้สีย ทัNงนีN  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงืGอนไขต่อกรณีขา้งตน้          

แต่อยา่งใด 
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เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืGองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืGองต่างๆ ทีGมีนยัสาํคญัทีGสุดตามดุลยพินิจเยีGยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืGองเหล่านีNมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                          

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัNงนีN  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืGองเหล่านีN   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีGไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึG งไดร้วมความรับผดิชอบทีGเกีGยวกบัเรืGองเหล่านีNดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีGออกแบบมาเพืGอตอบสนองต่อการประเมินความเสีGยงจากการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึG งไดร้วมวธีิการตรวจสอบ

สาํหรับเรืGองเหล่านีNดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืGองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืGองมีดงัต่อไปนีN  

ค่าเผืCอผลขาดทุนด้านเครดติทีCคาดว่าจะเกดิขึJนของเงนิให้สินเชืCอแก่ลูกหนีJ 

ตามทีGกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 14 ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินใหสิ้นเชืGอแก่

ลูกหนีN เป็นจาํนวน 57,836 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 41 ของยอดสินทรัพยร์วม) และค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีG

คาดวา่จะเกิดขึNนเป็นจาํนวน 2,615 ลา้นบาท ซึG งเป็นจาํนวนทีGมีสาระสาํคญัอยา่งมากต่องบการเงิน ในการคาํนวณ          

ค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNน กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาแบบจาํลองเพืGอคาํนวณค่าเผืGอผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNนซึGงแบบจาํลองดงักล่าวมีความซบัซอ้นและตอ้งอาศยัดุลยพินิจและการประมาณการทีGสาํคญั

จากผูบ้ริหารในการพฒันาแบบจาํลอง รวมถึงการระบุเงืGอนไขการประเมินการเพิGมขึNนในความเสีGยงดา้นเครดิตของ

ลูกหนีNนบัตัNงแต่การรับรู้รายการเมืGอเริGมแรก ค่าความน่าจะเป็นทีGลูกหนีNจะผดินดัชาํระหนีN  ร้อยละของความเสียหาย         

ทีGอาจจะเกิดขึNนเมืGอลูกหนีNผดินดัชาํระหนีN  ประมาณการยอดหนีN เมืGอลูกหนีNผดินดัชาํระ การคาํนวณค่าเผืGอผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNน การเลือกขอ้มูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชใ้นแบบจาํลอง                       

และการปรับปรุงส่วนเพิGมจากการบริหารจดัการค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNนเนืGองจากขอ้จาํกดั

ของแบบจาํลอง ดว้ยความมีสาระสาํคญัและการทีGผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการประมาณการดงักล่าว 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNนของเงิน

ใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีN  
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ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีG

เกีGยวขอ้งกบักระบวนการปล่อยสินเชืGอ การรับชาํระเงิน การประเมินค่าความน่าจะเป็นทีGลูกหนีNจะผดินดัชาํระหนีN                 

ร้อยละของความเสียหายทีGอาจจะเกิดขึNนเมืGอลูกหนีNผดินดัชาํระหนีN  และประมาณการยอดหนีN เมืGอลูกหนีNผดินดัชาํระ 

รวมถึงการคาํนวณค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNนของเงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีN  และสุ่มทดสอบ

ระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีGเกีGยวขอ้ง นอกจากนีN  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบ

ความสมเหตุสมผลของแบบจาํลองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNน หลกัเกณฑแ์ละเงืGอนไขทีGกลุ่มบริษทั

ใชใ้นการประเมินการเพิGมขึNนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีGยงดา้นเครดิตประเภทต่าง ๆ ซึG งรวมถึงขอ้มูลทีGใช ้                     

ในการออกแบบ ประสิทธิภาพของแบบจาํลองสาํหรับกลุ่มลูกหนีN ทีGสาํคญั และกระบวนการกาํกบัดูแลการพฒันา

แบบจาํลอง โดยการสอบทานเอกสารประกอบการพฒันาแบบจาํลอง สุ่มทดสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น

ของขอ้มูลทีGนาํมาใชพ้ฒันาแบบจาํลอง ประเมินวธีิการคาํนวณและขอ้สมมติฐานทีGใชใ้นการคาํนวณ ทัNงนีN  ขา้พเจา้

ไดป้ระเมินความสมเหตุสมผลของปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และความน่าจะเป็นถ่วงนํNาหนกัของ

สถานการณ์ทีGแตกต่างกนั และความเหมาะสมของการปรับปรุงส่วนเพิGมจากการบริหารจดัการ อีกทัNงเปรียบเทียบ

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผย

ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีGเกีGยวขอ้ง นอกจากนีN  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบค่าเผืGอผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNนโดยการสุ่มทดสอบการจดักลุ่มเงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีN  และทดสอบการคาํนวณค่าเผืGอผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNน ณ วนัสิNนรอบระยะเวลาบญัชี รวมถึงการทดสอบความครบถว้นของขอ้มูลทีG

นาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึNน  

การรับรู้รายได้ดอกเบีJย 

กลุ่มบริษทัมีรายไดด้อกเบีNยจากเงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีNตามสญัญาเช่าซืNอและสญัญาเช่าการเงินทีGรับรู้ในปี 2564 

จาํนวน 3,430 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายไดร้วม) กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบีNยดว้ยวธีิอตัราดอกเบีNย                   

ทีGแทจ้ริง ซึG งรายไดด้อกเบีNยดงักล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชืGอทีGมีรายการจาํนวนมากและมีลูกคา้จาํนวน          

มากราย ดงันัNน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบวา่รายไดด้อกเบีNยเงินใหสิ้นเชืGอไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าทีGถูกตอ้ง

ตามทีGควรและในระยะเวลาทีGเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีGเกีGยวขอ้ง

กบักระบวนการปล่อยสินเชืGอ การรับรู้รายไดด้อกเบีNย การรับชาํระเงิน และระบบการควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศทีGเกีGยวขอ้ง โดยการสอบถามผูบ้ริหาร ทาํความเขา้ใจและประเมินวธีิการทีGผูบ้ริหารใช ้รวมทัNงสุ่มทดสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการคาํนวณ นอกจากนีN  ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งสญัญาเงินใหสิ้นเชืGอ เพืGอตรวจสอบการ

บนัทึกรายการเงินใหสิ้นเชืGอและการรับรู้รายไดว้า่มีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามเงืGอนไขในสญัญาและมีการปรับปรุง

ดว้ยอตัราดอกเบีNยทีGแทจ้ริงเพืGอใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และขา้พเจา้ไดท้าํการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดด้อกเบีNย และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง

บญัชีทีGสาํคญัทีGทาํผา่นใบสาํคญัทัGวไป  

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 52,955 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 37 ของ

ยอดสินทรัพยร์วม) ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืGองจากการ

ประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมถือเป็นประมาณการทางบญัชีทีGสาํคญัทีGฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณมูลค่าทีGคาดวา่จะไดรั้บคืน ทัNงจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซึG งรวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพยที์Gก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตทีGกิจการคาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาว

ทีGหมาะสม ซึG งทาํใหเ้กิดความเสีGยงในการแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีGไม่เหมาะสม  

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์Gก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินทีG

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช ้โดยทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม

ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากนีN  ขา้พเจา้ไดท้ดสอบความเหมาะสมของสมมติฐานทีGสาํคญั

ทีGใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีGคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทีGจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั โดยการ

เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณ                   

การกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานทีGเกิดขึNนในอดีตเพืGอประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณ

การกระแสเงินสดทีGคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต และพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของ

รายไดใ้นระยะยาวทีGฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช ้และทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีGคาดวา่จะไดรั้บคืน  
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หนีJสินจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

ตามทีGกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 25 ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงคา้ง                  

เงินสาํรองประกนัชีวติจาํนวน 5,101 ลา้นบาท และสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจาก

สญัญาประกนัภยัจาํนวน 1,883 ลา้นบาท ซึG งถือเป็นส่วนหนึGงของหนีN สินตามสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติตาม               

งบการเงิน โดยเงินสาํรองประกนัชีวติเป็นยอดเงินสาํรองสะสมตัNงแต่วนัเริGมทาํประกนัถึงวนัสิNนรอบระยะเวลา

รายงานสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัทีGมีผลบงัคบัอยู ่ซึG งคาํนวณขึNนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยตามวธีิการ                    

ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชข้อ้สมมติหลายประการทีGเป็นค่าประมาณการทีGดีทีGสุดของภาระผกูพนัตามสญัญา

ประกนัชีวติ ณ ขณะนัNน และสาํหรับบญัชีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเป็นประมาณ

การสาํรองทัNงในส่วนของความเสียหายทีGเกิดขึNนและไดรั้บรายงานแลว้และความเสียหายทีGเกิดขึNนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน ซึG งการประมาณการดงักล่าวคาํนวณขึNนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติหลกัทีGใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ 

การเปลีGยนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อยอดสาํรองประกนัภยัและสาํรองประกนัชีวติ ดงันัNน ขา้พเจา้จึง

ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของการประมาณการสาํรองดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเกีGยวกบัการรับ

เรืGองสินไหมทดแทน การจดัการสินไหมทดแทน การตัNงประมาณการสาํรองสินไหมทดแทนและสินไหมคา้งจ่าย 

และการประมาณการเงินสาํรองประกนัชีวติ โดยการสอบถามผูบ้ริหาร ทาํความเขา้ใจเกีGยวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติทีG

ใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั นอกจากนีN  ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบขอ้มูลทีGนกัคณิตศาสตร์ใช้

ในการคาํนวณเงินสาํรองและประมาณการสาํรองสินไหมทดแทน สุ่มตวัอยา่งแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วเิคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลความถีGของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสีGยงทีGเกิดขึNนต่อครัN ง วเิคราะห์เปรียบเทียบ

รายการเคลืGอนไหวของยอดเงินสาํรอง นอกจากนีN  ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานการคาํนวณประมาณการสาํรองทีG

จดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัวา่สอดคลอ้งกบัประมาณการทีGตัNงไวใ้นบญัชี ประเมินขอ้สมมติ วธีิการทีGใชใ้น           

การคาํนวณ ทดสอบขอ้มูลในอดีตทีGนกัคณิตศาสตร์ใช ้และเปรียบเทียบกบัขอ้สมมติทีGใชใ้นปีก่อน 
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ข้อมูลอื(น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืGน ซึG งรวมถึงขอ้มูลทีGรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีGแสดงอยูใ่นรายงานนัNน) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืGนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชืGอมัGนในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืGนนัNน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีGเกีGยวเนืGองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืGนนัNนมี

ความขดัแยง้ทีGมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีGไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอืGนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุป

ไดว้า่ขอ้มูลอืGนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนัNน ทัNงนีN  ขา้พเจา้

ไม่พบวา่มีเรืGองดงักล่าวทีGตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีCในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีGรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีNโดยถูกตอ้งตามทีGควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีGยวกบัการควบคุมภายในทีGผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืGอใหส้ามารถจดัทาํ 

งบการเงินทีGปราศจากการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืGอง 

การเปิดเผยเรืGองทีGเกีGยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืGองในกรณีทีGมีเรืGองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการทีGดาํเนินงานต่อเนืGองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัNงใจทีGจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืGองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีGในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืGอใหไ้ดค้วามเชืGอมัGนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึGงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืGอมัGนอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชืGอมัGน

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีGมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืGอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านีN  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีGยง                   

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีNดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสีGยงทีGอาจมีการแสดงขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืGอตอบสนองต่อ             

ความเสีGยงเหล่านัNน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีGเพียงพอและเหมาะสมเพืGอเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีGยงทีGไม่พบขอ้มูลทีGขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึGงเป็นผลมาจาก              

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสีGยงทีGเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืGองจากการทุจริตอาจเกีGยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัNงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีGไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกีGยวกบัระบบการควบคุมภายในทีGเกีGยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืGอออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืGอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ        

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีGผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งทีGผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีGยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีGดาํเนินงานต่อเนืGองของผูบ้ริหาร และ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีGไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสาํคญัทีGเกีGยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีGอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืGองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีGมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีGเปลีGยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึNนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีทีGไดรั้บจนถึงวนัทีGในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืGองได ้

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนืNอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีGเกิดขึNนโดยถูกตอ้งตามทีGควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีGเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีGยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืGอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียง 

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลในเรืGองต่างๆ ซึG งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีGไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีGมีนยัสาํคญัทีGพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีGมีนยัสาํคญัในระบบ                   

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีGเกีGยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้Gอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแลเกีGยวกบัความสมัพนัธ์ทัNงหมดตลอดจนเรืGองอืGนซึGง

ขา้พเจา้เชืGอวา่มีเหตุผลทีGบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการทีG

ขา้พเจา้ใชเ้พืGอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืGองทัNงหลายทีGสืGอสารกบัผูมี้หนา้ทีGในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืGองต่าง ๆ ทีGมีนยัสาํคญัทีGสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืGองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืGองเหล่านีNไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรืGองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือใน

สถานการณ์ทีGยากทีGจะเกิดขึNน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืGอสารเรืGองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีGผูมี้

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสืGอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีN 
 

 

 

สมใจ คุณปสุต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ์ 2565 



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

 (หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

เงนิสด 4,477                2,471                -                      -                      -                     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - 

   เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 8 8,946,827          7,811,600          1,347,849 171,951            29,841             

สินทรัพยท์างการเงนิที@วัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทนุ 9 2,780,747          3,356,589          376,023 1,217,639          3,335,666         

สินทรัพยอ์นพุนัธ์ 10 206,359            145,444            193,524            142,100            -                     

เงนิลงทนุสุทธิ 11 13,124,068        21,650,020        1,861,337          8,697,046          19,387,756       

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                      -                      14,705,371        14,169,912        17,988,310       

เงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 52,955,094        48,006,971        51,637,656        48,006,971        45,434,151       

เงนิใหสิ้นเช ื@อแกล่กูหนีKและดอกเบีKยคา้งรับสุทธิ 14 55,220,642        50,250,543        4,722,198          803,616            795,411            

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 16 3,679,488          3,054,027          2,299,705          1,597,510          1,605,814         

ที@ดนิ อาคาร อปุกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 17 755,575            677,699            157,254            138,665            156,792            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 18 245,481            163,898            3,409                870                  640                  

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 19 1,024,545          917,113            -                      -                      -                     

ลกูหนีKจากการซ ืKอขายหลกัทรัพย์ 842,654            1,246,888          -                      -                      764,570            

สินทรัพยอ์ ื@นสุทธิ 20 2,948,631          3,472,371          31,958              76,092              88,683             

รวมสินทรัพย์ 142,734,588      140,755,634      77,336,284        75,022,372        89,587,634       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

 (หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

หน ีDสินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 

   เงนิก ูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 22 15,984,296        13,312,347        -                      -                      -                     

หนีKสินอนพุนัธ์ 10 17,655              14,219              -                      -                      -                     

ตราสารหนีKท ี@ออกและเงนิก ูย้มื 23 34,307,745        33,887,024        11,695,749        10,700,000        17,587,468       

ประมาณการหนีKสิน 24 324,264            410,153            51,904              58,513              52,329             

หนีKสินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 19 243,501            225,797            192,210            178,258            190,040            

หนีKสินจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชวีิต 25 11,414,278        12,231,053        -                      -                      -                     

เงนิปันผลคา้งจ่าย -                      -                      -                      -                      4,582,651         

เจ้าหนีKจากการซ ืKอขายหลกัทรัพย์ 1,264,051          2,083,488          -                      -                      193,902            

หนีKสินอื@น 26 5,037,756          5,823,399          282,444            774,997            836,522            

รวมหน ีDสิน 68,593,546        67,987,480        12,222,307        11,711,768        23,442,912       

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้ 27

   ทนุจดทะเบยีน ออกจาํหนา่ยและชาํระแลว้

      หุน้บริุมสิทธิ 13,006 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563:  

         หุน้บริุมสิทธิ 13,156 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 130                  132                  130                  132                  132                  

      หุน้สามัญ 1,165,116,697 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

      (31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563:  

         หุน้สามัญ 1,165,116,547 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 11,651,167        11,651,165        11,651,167        11,651,165        11,651,165       

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

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 2,065,645          2,065,645          2,065,645          2,065,645          2,065,645         

องคป์ระกอบอื@นของส่วนของเจ้าของ 28 (3,228,898)        (2,701,100)        (3,228,898)        (2,701,100)        (2,260,646)        

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 29 1,277,830          1,277,830          1,277,830          1,277,830          1,277,830         

                     - สาํรองหุน้ทนุซ ืKอคนื 27 5,863,053          5,863,053          5,863,053          5,863,053          999,964            

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 53,348,103        51,016,932        53,348,103        51,016,932        53,410,596       

หกั: หุน้ทนุซ ืKอคนื - หุน้สามัญ 27 (5,863,053)        (5,863,053)        (5,863,053)        (5,863,053)        (999,964)          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 65,113,977        63,310,604        65,113,977        63,310,604        66,144,722       

ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุ 9,027,065          9,457,550          -                      -                      -                     

รวมส่วนของเจ้าของ 74,141,042        72,768,154        65,113,977        63,310,604        66,144,722       

รวมหน ีDสินและส่วนของเจ้าของ 142,734,588      140,755,634      77,336,284        75,022,372        89,587,634       

-                      -                      -                      -                      -                     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

 

กรรมการ
 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทนุ

รายไดด้อกเบีKย 31 4,026,686    4,213,087    168,381          126,989               

คา่ใชจ้่ายดอกเบีKย 32 (1,355,450)   (1,620,162)   (426,153)         (567,109)              

รายได้ดอกเบ ีDยสุทธ ิ 2,671,236    2,592,925    (257,772)         (440,120)              

รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบริการ 1,886,819    1,659,343    1,157             480                     

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนยีมและบริการ (432,393)      (410,723)      (1,046)            (1,079)                 

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธ ิ 33 1,454,426    1,248,620    111                (599)                    

กาํไรสุทธิจากเครื@องมือทางการเงนิที@วัดมูลคา่ยตุธิรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทนุ 34 527,265       150,558       371,609          163,441               

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทนุ 35 (3,026)         3,756,985    53                  3,397                  

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย 12 -                 -                 2,530,677       4,663,480            

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 13 1,986,341    2,154,393    1,587,266       2,154,394            

กาํไรจากการรับชาํระหนีK/ตโีอนทรัพยช์าํระหนีK 738,663       118,425       550,012          43,823                 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอื@น 849,500       225,455       749,389          146,975               

รายไดจ้ากการรับประกนัภัย/ประกนัชวีิต 36 8,148,356    7,708,659    -                    -                         

รายไดเ้งนิปันผล 145,382       308,218       55,887            186,581               

รายไดจ้ากการดาํเนนิงานอื@น ๆ 403,214       466,598       132,980          65,452                 

รวมรายได้จากการดําเนนิงาน 16,921,357   18,730,836   5,720,212       6,986,824            

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชวีิต 37 (5,737,095)   (5,820,603)   -                    -                         

รายได้จากการดําเนนิงานสุทธ ิ 11,184,262   12,910,233   5,720,212       6,986,824            

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนนิงานอื@น  ๆ

คา่ใชจ้่ายเก ี@ยวกบัพนกังาน 2,051,760    1,886,934    199,787          179,318               

คา่ตอบแทนกรรมการ 38 87,349         82,709         47,869            48,693                 

คา่ใชจ้่ายเก ี@ยวกบัอาคาร สถานที@และอปุกรณ์ 272,845       244,765       30,328            24,164                 

คา่ภาษอีากร 40,339         20,889         17,797            3,298                  

คา่ใชจ้่ายอื@น 690,610       663,902       56,809            60,457                 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนนิงานอื@น ๆ 3,142,903    2,899,199    352,590          315,930               

ผลขาดทนุด้านเครดิตที@คาดว่าจะเกดิขึDน (โอนกลบั) 39 482,865       606,102       75,219            (28,068)               

กาํไรจากการดําเนนิงานก่อนภาษเีงนิได้ 7,558,494    9,404,932    5,292,403       6,698,962            

ภาษเีงนิได้ 19.2 (836,219)      (1,556,690)   (5,223)            (29,932)               

กาํไรสําหรับปี 6,722,275    7,848,242    5,287,180       6,669,030            

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นกาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น

รายการที'จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในตราสารหนีK

   ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น (45,606)       (38,669)       (625)               1,009                  

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นในบริษทัยอ่ย (ขาดทนุ) -                 -                 (20,662)          (16,505)               

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทนุ) (190,582)      10,034         (189,970)         10,034                 

ภาษเีงนิไดเ้ก ี@ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น (ขาดทนุ) 9,121          7,734          125                (202)                    

(227,067)      (20,901)       (211,132)         (5,664)                 

รายการที'ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุที@กาํหนด

   ใหว้ัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น (161,520)      (1,392,658)   33,685            (708,346)              

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นในบริษทัยอ่ย (ขาดทนุ) -                 -                 (73,854)          (360,800)              

ส่วนแบง่กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทนุ) 128,454       (121,071)      126,594          (121,071)              

กาํไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

    สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 47,937         73,781         11,189            12,371                 

ภาษเีงนิไดเ้ก ี@ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น (ขาดทนุ) 9,360          157,156       (8,854)            41,915                 

24,231         (1,282,792)   88,760            (1,135,931)           

รวมกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@น (ขาดทนุ) (202,836)      (1,303,693)   (122,372)         (1,141,595)           

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 6,519,439    6,544,549    5,164,808       5,527,435            

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที@เป็นของบริษทัฯ 5,287,180    6,669,030    5,287,180       6,669,030            

ส่วนที@เป็นของส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุ 1,435,095    1,179,212    

6,722,275    7,848,242    

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนที@เป็นของบริษทัฯ 5,164,808    5,527,435    5,164,808       5,527,435            

ส่วนที@เป็นของส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุ 1,354,631    1,017,114    

6,519,439    6,544,549    

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 40

กาํไรตอ่หุน้ขัKนพืKนฐาน (บาทตอ่หุน้) 5.04            6.26            5.04               6.26                    

กาํไรตอ่หุน้ปรับลด (บาทตอ่หุน้) 5.04            6.26            5.04               6.26                    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นภาษเีงนิได้ 7,558,494    9,404,932    5,292,403       6,698,962            

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นภาษเีงนิได้

   เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย -                 -                 (2,530,677)      (4,663,480)           

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,986,341)   (2,154,393)   (1,587,266)      (2,154,394)           

   คา่เสื@อมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 228,110       195,264       30,872            23,285                 

   ผลขาดทนุดา้นเครดติที@คาดว่าจะเกดิขึKน (โอนกลบั) 482,865       606,102       75,219            (28,068)               

   ประมาณการหนีKสินเพิ@มขึKน (ลดลง) (8,867)         45,350         8,797             22,391                 

   คา่เผ ื@อการดอ้ยคา่ของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (771,301)      (73,075)       (765,961)         (5,125)                 

   คา่เผ ื@อการดอ้ยคา่ของอปุกรณ์/สินทรัพยอ์ ื@นลดลง (18,616)       (8,716)         -                    (363)                    

   กาํไรและดอกเบีKยรับจากการโอนทรัพยสิ์นชาํระหนีK (206)            (2,733)         -                    -                         

   กาํไรจากเครื@องมือทางการเงนิที@วัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรม

      ผา่นกาํไรหรือขาดทนุ (137,731)      (37,824)       (59,325)          (154,233)              

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหนา่ยอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 918             3,537          (1,316)            -                         

   รายไดค้า้งรับอื@นลดลง (เพิ@มขึKน) (104,746)      20,237         26,691            (28,559)               

5,242,579    7,998,681    489,437          (289,584)              

   รายไดด้อกเบีKยสุทธิ (2,671,236)   (2,592,925)   257,772          440,120               

   รายไดเ้งนิปันผล (145,382)      (308,218)      (55,887)          (186,581)              

   เงนิสดรับดอกเบีKยจากการดาํเนนิงาน 3,841,100    3,916,642    137,462          58,297                 

   เงนิสดจ่ายดอกเบีKยจากการดาํเนนิงาน (262,534)      (207,427)      -                    -                         

   เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (1,215,688)   (1,753,599)   (7,325)            (3,880)                 

กาํไรจากการดําเนนิงานก่อนการเปลี@ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหน ีDสินดําเนนิงาน 4,788,839    7,053,154    821,459          18,372                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิ@มขึKน) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - เงนิฝากสถาบนัการเงนิ (1,134,647)   (413,528)      (1,175,945)      (142,065)              

   สินทรัพยอ์นพุนัธ์ (102,887)      (132,689)      -                    -                         

   สินทรัพยท์างการเงนิที@วัดมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ 634,560       2,646,100    851,224          2,130,143            

   เงนิใหสิ้นเช ื@อแกล่กูหนีK (5,975,270)   2,656,163    (3,952,383)      41,121                 

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 799,358       837,045       63,766            13,428                 

   ลกูหนีKจากการซ ืKอขายหลกัทรัพย์ 404,234       1,330,336    -                    764,570               

   สินทรัพยอ์ ื@น 557,598 2,420,152 18,760            5,016                  

หนีKสินดาํเนนิงานเพิ@มขึKน (ลดลง)

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - เงนิก ูย้มืสถาบนัการเงนิ 2,671,949    (2,347,168)   -                    -                         

   หนีKสินอนพุนัธ์ 3,437          (32,297)       -                    -                         

   เจ้าหนีKจากการซ ืKอขายหลกัทรัพย์ (819,437)      1,135,245    -                    (193,902)              

   หนีKสินจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชวีิต (816,774)      (864,525)      -                    -                         

   หนีKสินอื@น (479,076)      (996,057)      (516,154)         (36,317)               

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 531,884       13,291,931   (3,889,273)      2,600,366            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยล์ดลง 7,780,644    11,974,493   6,842,813       10,020,095           

เงนิสดจ่ายซ ืKอเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (4,206,014)   (1,475,340)   (3,913,511)      (1,666,992)           

เงนิสดรับจากการรับคนืทนุจากบริษทัยอ่ย -                 -                 1,125,525       5,199,352            

เงนิสดรับดอกเบีKย 204,084       177,352       11,275            9,600                  

เงนิสดรับเงนิปันผล 1,064,403    662,241       2,420,859       3,914,027            

เงนิสดจ่ายซ ืKออาคารและอปุกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (219,196)      (95,321)       (5,040)            (1,046)                 

เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ์ 3,840          2,005          2,233             489                     

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมลงทนุ 4,627,761    11,245,430   6,484,154       17,475,525           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากตราสารหนีKท ี@ออกและเงนิก ูย้มื 7,485,988    18,161,956   995,310          -                         

เงนิสดจ่ายคนืตราสารหนีKท ี@ออกและเงนิก ูย้มื (7,065,268)   (29,055,368) -                    (6,900,000)           

เงนิสดจ่ายดอกเบีKยตราสารหนีKท ี@ออกและเงนิก ูย้มื (1,103,215)   (1,427,775)   (422,300)         (570,126)              

เงนิสดจ่ายซ ืKอหุน้ทนุซ ืKอคนื -                 (4,863,089)   -                    (4,863,089)           

เงนิสดคา่หุน้รับจากผ ูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยจากการเพิ@มทนุของบริษทัยอ่ย -                 934,402       -                    -                         

เงนิสดจ่ายคนืผ ูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย (167)            (648)            -                    -                         

เงนิปันผลจ่าย (3,144,513)   (7,726,804)   (3,144,513)      (7,726,804)           

เงนิสดจ่ายชาํระหนีKสินตามสัญญาเชา่การเงนิ (118,106)      (108,796)      (23,378)          (15,872)               

เงนิปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุ (1,212,358)   (451,738)      -                    -                         

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,157,639)   (24,537,860) (2,594,881)      (20,075,891)         

เงนิสดเพ ิ@มขึDน (ลดลง) สุทธ ิ 2,006          (499)            -                    -                         

เงนิสด ณ วนัต้นปี 2,471          2,970          -                    -                         

เงนิสด ณ วนัปลายปี 4,477          2,471          -                    -                         

ข้อมูลเพ ิ@มเติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการที@มิใชเ่งนิสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลกูหนีKเงนิใหสิ้นเช ื@อ 653,517       689,984       -                    -                         

   เจ้าหนีKจากการซ ืKอทรัพยสิ์น 100,557       1,586          -                    -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 71,374 52,852 40,378 3,900 

   โอนเงนิลงทนุที@ถอืไว้เพื@อรายยอ่ยเป็นเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                 39,008 -                    39,008                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท)

ส่วนเกนิทนุ ส่วนเกนิทนุ  ส่วนแบง่ ส่วนแบง่ส่วนเกนิทนุ

จากการเปลี@ยน จากการ กาํไรขาดทนุ จากการเปลี@ยนแปลง

สัดส่วนการถอืหุน้ เปลี@ยนแปลง ส่วนเกนิทนุ เบด็เสร็จอื@น สัดส่วนการถอืหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกนิ ในเงนิลงทนุ มูลคา่เงนิ จากการตรีาคา ในบริษทัร่วมและ ในบริษทัยอ่ย ทนุสาํรอง สาํรอง ที@ไม่มีอาํนาจ

หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามัญ มูลคา่หุน้สามัญ ในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ลงทนุ สินทรัพย์ การร่วมคา้ (ขาดทนุ) ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทนุซ ืKอคนื ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  หุน้ทนุซ ืKอคนื ควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 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       

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหต ุ30) -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               (3,145,850)     -                -                (3,145,850)        

โอนกลบัเงนิปันผลที@จัดสรรใหผ้ ูถ้อืหุน้ท ี@ไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               1,698            -                -                1,698               

จ่ายซ ืKอหุน้ทนุซ ืKอคนื -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               -                   (4,863,089)   -                (4,863,089)        

จัดสรรกาํไรสะสมเป็นเงนิสาํรองหุน้ทนุซ ืKอคนื -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                4,863,089   (4,863,089)     -                -                -                     

ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ยเพิ@มขึKน -               -               -                   -                                -               1,275           -                           -                           -                -               324               -                495,202      496,801            

ส่วนเกนิทนุจากการเปลี@ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในเงนิลงทนุ -               -               -                   104,016                      -               -                 -                           -                           -                -               (459,927)        -                (289,733)     (645,644)          

โอนกาํไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุ/ตดัจาํหนา่ยส่วนเกนิทนุ

   จากการตรีาคาทรัพยสิ์นไปกาํไรสะสม -               -               -                   -                                783,874     (2,742)          (44,930)                 -                           -                -               (736,202)        -                -                -                     

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

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับปี (ขาดทนุ) -               -               -                   -                                (1,068,806) -                 (213,141)                -                           -                -               140,352         -                (162,098)     (1,303,693)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 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       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2564 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       

แปลงสภาพหุน้บริุมสิทธิเป็นหุน้สามัญ (2)             2               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               -                   -                -                -                     

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหต ุ30) -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               (3,145,850)     -                -                (3,145,850)        

โอนกลบัเงนิปันผลที@จัดสรรใหผ้ ูถ้อืหุน้ท ี@ไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               1,337            -                -                1,337               

ส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ยลดลง -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               -                   -                (1,212,427)  (1,212,427)        

ส่วนเกนิทนุจากการเปลี@ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในเงนิลงทนุ -               -               -                   (213,059)                     -               473              -                           -                           -                -               -                   -                (572,689)     (785,275)          

ส่วนเกนิทนุจากการเปลี@ยนสัดส่วนการถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย

    ของบริษทัร่วม -               -               -                   -                                -               -                 -                           (4,336)                   -                -               -                   -                -                (4,336)              

โอนกาํไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุ/ตดัจาํหนา่ยส่วนเกนิทนุ

   จากการตรีาคาทรัพยสิ์นไปกาํไรสะสม -               -               -                   -                                2,283         (2,773)          (123,287)                -                           -                -               123,777         -                -                -                     

กาํไรสาํหรับปี -               -               -                   -                                -               -                 -                           -                           -                -               5,287,180      -                1,435,095    6,722,275         

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับปี (ขาดทนุ) -               -               -                   -                                (88,797)      -                 (98,302)                 -                           -                -               64,727           -                (80,464)       (202,836)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 130           11,651,167 2,065,645       (4,517,452)                  985,019     60,435         166,626                 76,474                   1,277,830   5,863,053   53,348,103     (5,863,053)   9,027,065    74,141,042       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

จัดสรรแลว้

ทนุที@ออกและชาํระแลว้

งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ูถ้อืหุน้บริษทัใหญ ่

องคป์ระกอบอื@นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม



บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิDนสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: พนับาท)

ส่วนเกนิทนุ  ส่วนแบง่ ส่วนแบง่

จากการเปลี@ยนแปลง  ส่วนแบง่ กาํไรขาดทนุ ส่วนเกนิทนุ

สัดส่วนการถอืหุน้ ส่วนเกนิทนุ กาํไรขาดทนุ เบด็เสร็จอื@น จากการเปลี@ยนแปลง

ในเงนิลงทนุ จากการ ส่วนเกนิทนุ เบด็เสร็จอื@น ในบริษทัร่วม สัดส่วนการถอืหุน้

ส่วนเกนิ ในบริษทัยอ่ย/ เปลี@ยนแปลง จากการตรีาคา ในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ ในบริษทัยอ่ย ทนุสาํรอง สาํรอง

หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามัญ มูลคา่หุน้สามัญ บริษทัร่วม มูลคา่เงนิลงทนุ สินทรัพย์ (ขาดทนุ) (ขาดทนุ) ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทนุซ ืKอคนื ยงัไม่ไดจ้ัดสรร  หุน้ทนุซ ืKอคนื รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 132           11,651,165 2,065,645       -                          654,826         42,906         -               -                  -                          1,277,830   999,964      58,446,037     (999,964)     74,138,541       

ผลสะสมจากการเปลี@ยนแปลงนโยบายการบญัช ี(หมายเหต ุ4) -               -               -                   (4,408,409)            -                   -                 722,935      646,286         80,810                  -                -               (5,035,441)     -                (7,993,819)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 132           11,651,165 2,065,645       (4,408,409)            654,826         42,906         722,935      646,286         80,810                  1,277,830   999,964      53,410,596     (999,964)     66,144,722       

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหต ุ30) -               -               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               (3,145,850)     -                (3,145,850)        

โอนกลบัเงนิปันผลที@จัดสรรใหผ้ ูถ้อืหุน้

   ที@ไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -               -               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               1,698            -                1,698               

จ่ายซ ืKอหุน้ทนุซ ืKอคนื -               -               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               -                   (4,863,089)   (4,863,089)        

จัดสรรกาํไรสะสมเป็นเงนิสาํรองหุน้ทนุซ ืKอคนื -               -               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                4,863,089   (4,863,089)     -                -                     

ส่วนเกนิทนุจากการเปลี@ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในเงนิลงทนุ/ -               -               -                   104,016 -                   -                 1,275 -                  -                          -                -               (459,603) -                (354,312)          

โอนกาํไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุ/

   ตดัจาํหนา่ยส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -               -               -                   -                          498,768         (1,846)          284,210      (44,930)         -                          -                -               (736,202)        -                -                     

กาํไรสาํหรับปี -               -               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               6,669,030      -                6,669,030         

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับปี (ขาดทนุ) -               -               -                   -                          (665,624)        -                 (403,182)    (213,141)       -                          -                -               140,352         -                (1,141,595)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2563 132           11,651,165 2,065,645       (4,304,393)            487,970         41,060         605,238      388,215         80,810                  1,277,830   5,863,053   51,016,932     (5,863,053)   63,310,604       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2564 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       

ผลสะสมจากการเปลี@ยนแปลงนโยบายการบญัช ี(หมายเหต ุ4) -               -               -                   (4,304,393)            -                   -                 605,238      388,215         80,810                  -                -               (2,061,776)     -                (5,291,906)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 1 มกราคม 2564 - หลงัการปรับปรุง 132           11,651,165 2,065,645       (4,304,393)            487,970         41,060         605,238      388,215         80,810                  1,277,830   5,863,053   51,016,932     (5,863,053)   63,310,604       

แปลงสภาพหุน้บริุมสิทธิเป็นหุน้สามัญ (2)             2               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               -                   -                -                     

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหต ุ30) -               -               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               (3,145,850)     -                (3,145,850)        

โอนกลบัเงนิปันผลที@จัดสรรใหผ้ ูถ้อืหุน้

   ที@ไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -               -               -                   -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               1,337            -                1,337               

ส่วนเกนิทนุจากการเปลี@ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในเงนิลงทนุ -               -               -                   (213,059)               -                   -                 473            -                  -                          -                -               -                   -                (212,586)          

ส่วนเกนิทนุจากการเปลี@ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้

  ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -               - -               - -                   - -                          -                   -                 -               -                  (4,336)                  -                -               -                   -                (4,336)              

โอนกาํไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุ/

   ตดัจาํหนา่ยส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -               - -               - -                   - -                          10,584           (1,842)          (11,725)      (120,794)       -                          -                -               123,777         -                -                     

กาํไรสาํหรับปี -               - -               - -                   - -                          -                   -                 -               -                  -                          -                -               5,287,180      -                5,287,180         

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื@นสาํหรับปี (ขาดทนุ) -               - -               - -                   - -                          24,331           -                 (111,880)    (99,550)         -                          -                -               64,727           -                (122,372)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 130           11,651,167 2,065,645       (4,517,452)            522,885         39,218         482,106      167,871         76,474                  1,277,830   5,863,053   53,348,103     (5,863,053)   65,113,977       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ@งของงบการเงนินีK

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้

ทนุที@ออกและชาํระแลว้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื@นของส่วนของเจ้าของ



 

1 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ>นสุดวนัที@ 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั@วไป   

1.1 ข้อมูลทั@วไปของบริษัทฯ   

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั6งขึ6นเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และ

ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พืOอการลงทุน (Holding Company)  ทีOอยูต่ามทีOจดทะเบียน

ของบริษทัฯตั6งอยู่เลขทีO 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั6น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทั6งหมดจดัตั6งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              

ในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพ ธุรกิจหลักทรัพย ์               

ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซิOงและเช่าซื6อ ธุรกิจประกนัวนิาศภยั ธุรกิจประกนัชีวติและอืOน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื>อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 ทีOมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน

หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึO งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซึO งผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้

อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี6  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดมี้การติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเกีOยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี6 สินและหนี6 สินทีO

อาจเกิดขึ6นอย่างต่อเนืOอง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทั6งนี6  ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึOงตอ้งมีการประมาณการอยา่ง

ต่อเนืOองหากสถานการณ์มีการเปลีOยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1    งบการเงินสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 จดัทาํขึ6นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีOกาํหนด

ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึ6นเพืOอให้เป็นไปตาม

รูปแบบของงบการเงินทีOกาํหนดโดย ธปท. เรืOอง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์

และบริษทัโฮลดิ6งทีOเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัทีO 31 ตุลาคม 2561 เนืOองจากธุรกิจหลกั

ของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีOบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี6  

 งบการเงินนี6ไดจ้ดัทาํขึ6นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืOนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวมนี6จดัทาํขึ6นโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซึO งต่อไปนี6 เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 

ดงัต่อไปนี6  

 

 

ประเภทธุรกิจ 

อตัราร้อยละของการ                             

ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

 31 ธนัวาคม    

2564 

31 ธนัวาคม    

2563 

31 ธนัวาคม    

2564 

31 ธนัวาคม    

2563 

บริษทัยอ่ยทีCบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 

100.00 100.00 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จาํกดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 100.00 100.00 - - 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั 

(มหาชน) 

ประกนัชีวติ 100.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวติ/ 

ประกนัวนิาศภยั 

100.00 51.00 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั บริการ 100.00 51.00 - - 

บริษทั ธนชาต พลสั จาํกดั ธุรกิจใหกู้ย้มืเงิน 100.00 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 

99.99 99.99 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จาํกดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 99.98 99.98 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีQ ฟันด ์6 อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 99.80 99.80 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 

83.44 83.44 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 50.96 50.96 - - 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั 50.96 50.96 - - 

บริษทัยอ่ยทีCบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      

บริษทั ราชธานีลิสซิCง จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซืQอและลิสซิCง 3.77 3.13 56.39 55.73 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิCง จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ 

จาํกดั 

บริการ - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาต เทรนนิCง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 

อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี - - 100.00 100.00 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ 

จาํกดั  

บริการ - - 100.00 100.00 

บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั 

นายหนา้ประกนัชีวติ/

ประกนัวนิาศภยั 

- - 60.16 58.86 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยทีOมีสาระสําคญัซึO งรวมอยู่ใน          

งบการเงินรวม ณ  วนัทีO  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และสําหรับปีสิ6นสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          

หลงัหกัรายการระหวา่งกนัทีOมีสาระสาํคญัมีดงันี6  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 

 สินทรัพยร์วม สาํหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 8,679 6,852 1,692 1,333 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 14,866 14,855 2,332 2,286 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 6,350 6,883 278 (149) 

บริษทั ราชธานีลิสซิGง จาํกดั (มหาชน) 48,646 47,998 2,927 2,940 

ค) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีOเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ            

มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีOเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัOงการกิจกรรม          

ทีOส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั6นได ้

ง) บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัย่อยทั6 งหมดตั6งแต่วนัทีOบริษทัฯมีอาํนาจ           

ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัทีOบริษทัฯสิ6นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั6น 

จ) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทาํขึ6นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีทีOสําคญั

เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ และในกรณีทีOใชน้โยบายการบญัชีทีOแตกต่างกนั บริษทัฯไดป้รับปรุงผลกระทบ

แลว้  

ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันทีO มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   

งบการเงินรวมนี6แลว้ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ดักบัส่วนของเจา้ของ

ของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ช) ส่วนไดเ้สียทีOไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนทีO

ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ  

ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึO งแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที@เริ@มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึO งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีOมีรอบระยะเวลาบญัชีทีOเริOมใน

หรือหลงัวนัทีO 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึ6นเพืOอใหมี้เนื6อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกีOยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี6 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ               

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที@จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที@มีรอบระยะเวลาบัญชีที@เริ@มในหรือ

หลงัวนัที@ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึO งจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินทีOมีรอบระยะเวลาบญัชีทีOเริOมในหรือหลงัวนัทีO 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ6นเพืOอใหมี้เนื6อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกีOยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัOวคราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชืOอว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี6 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                  

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื@อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี>ที@ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื>อไวรัส

โคโรนา 2019 ที@จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที@ มีรอบระยะเวลาบัญชีที@ เริ@มในหรือหลังวันที@                            

1 มกราคม 2565  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรืOอง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี6 ทีOไดรั้บ

ผลกระทบจากโรคติดเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพืOอเป็นมาตรการผ่อนปรนชัOวคราว                

และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการทีOให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ตาม

แนวทางในหนงัสือเวยีนของ ธปท. ทีO ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรืOอง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี6 ทีO

ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้นี6อยา่งย ัOงยนื) หรือมาตรการอืOนใดตามทีO

ธปท. กาํหนดเพิOมเติม ซึO งรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเชืOอทีOมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเชืOอส่วน

บุคคลภายใตก้ารกาํกบั และกิจการทีOไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิOง ธุรกิจเช่าซื6อ 

ธุรกิจเช่าซื6อรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอริOง เป็นตน้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี6 มีผลบงัคบัใชส้ําหรับกิจการทีOให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ทีOไดรั้บผลกระทบ

จากโรคติดเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 ซึO งมีการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี6ดงักล่าวระหวา่งวนัทีO 1 มกราคม 2565 

ถึงวนัทีO 31 ธนัวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลีOยนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปลีOยนแปลง

ดงักล่าว โดยใหถื้อปฏิบติักบัการจดัชั6นและการกนัเงินสาํรองสาํหรับลูกหนี6 ทีOเขา้ตามลกัษณะซึO งครอบคลุม

ถึงลูกหนี6 ทุกประเภท คือ ลูกหนี6 ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี6 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลูกหนี6รายยอ่ย 

ดงันี6  

ก) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ให้แก่ลูกหนี6 เป็นการกาํหนดเงืOอนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชาํระหนี6
ของลูกหนี6 ทีOมากกวา่การขยายระยะเวลาการชาํระหนี6 เพียงอยา่งเดียว ใหถื้อปฏิบติัดงันี6  

- จดัชั6นลูกหนี6 ทีOยงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั6นทีOไม่มีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีOยง

ดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเงืOอนไข 

ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี6  หากมีการระบุรายละเอียดและเงืOอนไขการจ่ายชาํระหนี6 ในขอ้ตกลง

หรือสญัญาใหม่ไวช้ดัเจน และพิจารณาแลว้เห็นวา่ลูกหนี6สามารถปฏิบติัตามเงืOอนไขดงักล่าวได ้

- จดัชั6นลูกหนี6 ทีOดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นชั6น Performing หรือ Stage 1 ได ้หากลูกหนี6สามารถชาํระ

เงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาํระเงิน

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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- การให้สินเชืOอเพิOมเติมเพืOอเป็นเงินทุนหรือเพืOอเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี6 สามารถดาํเนินธุรกิจ                 
ไดอ้ยา่งต่อเนืOองในระหวา่งการปรับปรุงโครงสร้างหนี6สามารถจดัเป็นชั6น Performing หรือ Stage 1              

ไดท้นัทีหากพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกหนี6สามารถปฏิบติัตามเงืOอนไขการจ่ายชาํระหนี6 ตามขอ้ตกลง

หรือ สญัญาใหม่ได ้

- จดัชั6นลูกหนี6 เป็นชั6นทีOมีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีOยงดา้นเครดิต (Under-performing 

หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจาํนวนวนัคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบี6ยทีOเกินกวา่ 30 วนั หรือ                   

1 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

- ใชอ้ตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงใหม่เป็นอตัราคิดคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเชืOอทีOปรับปรุงโครงสร้างหนี6ได ้

หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี6ทาํใหอ้ตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงิน

สดทีOจะไดรั้บจากสินเชืOอนั6นแลว้ 

ข) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ให้แก่ลูกหนี6 เป็นการขยายระยะเวลาเพียงอยา่งเดียว เช่น การขยายเวลา

การชาํระหนี6  การให้ระยะเวลาปลอดหนี6 เงินตน้และ/หรือดอกเบี6 ย หรือการปรับหนี6 จากระยะสั6นเป็น                     

หนี6ระยะยาว ใหถื้อปฏิบติัดงันี6  

- ถือปฏิบติัเกีOยวกบัการจดัชั6นและการกนัเงินสาํรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีOเกีOยวขอ้ง 
- นาํแนวทางการพิจารณาการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีOยงดา้นเครดิตตามเอกสารแนบของ
หนังสือเวียนของ ธปท. ฉบบันี6 มาใชเ้ป็นแนวทางเบื6องตน้ในการพิจารณาเปลีOยนการจดัชั6นเป็นชั6น               

Under-performing หรือ Stage 2 ได ้

ค) คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นจากยอดสินเชืOอคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินทีOเบิกใชแ้ลว้  
ง)  สําหรับลูกหนี6 รายย่อย และลูกหนี6  SMEs ทีOอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี6 แต่                        

ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ให้แลว้เสร็จไดท้นัภายในวนัทีO 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางใน

หนังสือเวียนของธปท. ทีOธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เรืO อง แนวทางการดาํเนินงานทีOเกีOยวขอ้งกับการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี6 เพืOอช่วยเหลือลูกหนี6 ธุรกิจทีOไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 

กิจการสามารถคงการจดัชั6นให้กบัลูกหนี6 ดงักล่าวไดไ้ม่เกินวนัทีO 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่า ธปท.             

จะมีการเปลีOยนแปลงและใหถื้อปฏิบติัตามการเปลีOยนแปลงดงักล่าว 

สําหรับลูกหนี6 ทีOได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ตั6 งแต่วนัทีO  1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564                    

ซึO งเป็นไปตามทีOระบุในขอ้ ก) และขอ้ ข) กิจการสามารถนาํหลกัเกณฑ์การจดัชั6นและการกนัเงินสํารองทีO

เกีOยวขอ้งตามทีOกาํหนดในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี6 มาถือปฏิบติักบัลูกหนี6 รายดงักล่าวไดต้ั6งแต่วนัทีO                

1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2566 โดยในระหวา่งปี 2564 กิจการยงัคงสามารถถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติั

ทางการบญัชี เรืOอง มาตรการผอ่นปรนชัOวคราวสาํหรับกิจการทีOให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ทีOไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์ทีO ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีทีO  17/2563 ลงวนัทีO                   

16 เมษายน 2563ได ้

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัหากกลุ่มบริษทั          

นาํแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี6มาใช ้
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4. ผลสะสมจากการเปลี@ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี@ยวกับการแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ    

บริษัทร่วมในงบการเงนิเฉพาะกจิการจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิส่วนได้เสีย 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯไดท้บทวนและเปลีOยนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน                   

ในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมทีOบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็น

วธีิส่วนไดเ้สีย  

ในการเปลีOยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว บริษทัฯได้ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีOนํามาแสดง

เปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเกีOยวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

ตามวิธีส่วนไดเ้สียมาตั6งแต่อดีต ผลสะสมจากการเปลีOยนแปลงดงักล่าวจากอดีตถึงตน้ปี 2563 แสดงไวใ้น

หัวขอ้ “ผลสะสมจากการเปลีOยนแปลงนโยบายการบญัชีเกีOยวกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม”                 

ในงบแสดงการเปลีOยนแปลงส่วนของเจา้ของ  และการเปลีOยนแปลงนี6 มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ6นสุด

วนัทีO 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง (6,320) (7,333) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิGมขึLน (ลดลง) 1,028 (660) 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (2,062) (5,035) 

องคป์ระกอบอืGนของส่วนของเจา้ของลดลง (3,230) (2,958) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับปีสิLนสุดวนัทีG                         

31 ธนัวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

กาํไรหรือขาดทุน  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิGมขึLน 454 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ยเพิGมขึLน 4,664 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้เพิGมขึLน 2,154 

รายไดเ้งินปันผลลดลง (3,727) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื8น  

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGนในบริษทัยอ่ยลดลง (377) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง (111) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ8มขึ=น  3,057 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ  

กาํไรต่อหุน้ขัLนพืLนฐานเพิGมขึLน (บาทต่อหุน้) 3.33 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดเพิGมขึLน  (บาทต่อหุน้) 3.33 
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นอกจากนี6  การเปลีOยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลให้กาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ6นสุดวนัทีO  31 ธันวาคม 2564  เพิOมขึ6 น 1,703 ล้านบาท กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOนลดลง 158               

ลา้นบาท และกาํไรต่อหุน้เพิOมขึ6น 1.62 บาท  

5. นโยบายการบัญชีที@สําคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ - รายได้จากเงนิให้สินเชื@อแก่ลูกหนี> 

ก) ดอกเบี6ยและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชืOอแก่ลูกหนี6  

 เงินใหสิ้นเชืOอตามสญัญาเช่าซื6อและเช่าการเงิน 

บริษทัย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื6อและเช่าการเงินตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธีอตัราผลตอบแทน              

ทีOแท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคาํนวณจากมูลค่าตามบัญชี

ขั6นตน้ของลูกหนี6 ตามสัญญาเช่าซื6อและเช่าการเงิน โดยอตัราดอกเบี6 ยทีOแทจ้ริงคืออตัราทีOใช้คิดลด

ประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุทีOคาดไวข้องเครืOองมือทางการเงิน โดยคาํนึงถึง

ส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้าซึO งสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียมตลอดจนตน้ทุนทีOเป็นส่วนหนึOงของ

อตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริง 

สําหรับลูกหนี6 ตามสัญญาเช่าซื6อและเช่าการเงินทีOมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัยอ่ยรับรู้

รายไดด้อกเบี6ยตามวธีิอตัราผลตอบแทนทีOแทจ้ริง โดยคาํนวณจากยอดหนี6 สุทธิทางบญัชีของลูกหนี6นั6น 

(ยอดหนี6 คงคา้งสุทธิจากค่าเผืOอผลขาดทุนด้านเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6น) หากต่อมาสินทรัพยท์าง

การเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ บริษทัย่อยจะคาํนวณรายไดด้อกเบี6 ยบนมูลค่าตามบญัชี

ดงัเดิม 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางตรงเมืOอเริOมแรกทีOเกิดขึ6นจากการให้เช่าซื6อและเช่าการเงินจะถูกรับรู้โดยการ

ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนทีOแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบี6ยจากสัญญาเช่า

ซื6อและเช่าการเงินตลอดอายขุองสญัญาเพืOอใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนทีOแทจ้ริงของสญัญา 

เงินใหสิ้นเชืOอจากการซื6อลูกหนี6  

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบี6ยของเงินใหสิ้นเชืOอจากการซื6อลูกหนี6ดอ้ยคุณภาพจากราคาทุน

สุทธิจากค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6น โดยใชอ้ตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงทีOปรับดว้ยความ

เสีOยงดา้นเครดิต และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  
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อตัราดอกเบี6 ยทีOแทจ้ริงทีOปรับดว้ยความเสีOยงดา้นเครดิตคาํนวณจากอตัราทีOใชใ้นการคิดลดประมาณ 

การเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินทีOคาดไว ้เพืOอให้ไดร้าคาทุนตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินทีOมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั6งแต่เมืOอเริOมแรกทีOซื6อหรือไดม้า ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิทีOคาดว่าจะไดรั้บจะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแสเงินสดรับสุทธิ

จากค่าใช้จ่ายทีOเกีOยวขอ้งทีOเกิดขึ6นจริงในอดีตมาพฒันาขึ6นเป็นแบบจาํลอง โดยมีขอ้สันนิษฐานว่า

ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุทีOคาดไวข้องกลุ่มของเครืOองมือทางการเงินทีOมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเชืOอถือ 

ในกรณีทีOลูกหนี6 ด้อยคุณภาพทีOรับซื6 อมานั6 นได้ตัดรายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯและ          

บริษทัยอ่ยยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี6ชาํระหนี6ตามสัญญาได ้เมืOอไดรั้บชาํระจากลูกหนี6  บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็นกาํไรจากการรับชาํระหนี6  

เงินใหสิ้นเชืOออืOน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้จากเงินให้สินเชืOอตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธีอตัราผลตอบแทนทีO

แทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั6นตน้

ของลูกหนี6 เงินใหสิ้นเชืOอ โดยอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงคืออตัราทีOใชคิ้ดลดประมาณการกระแสเงินสดรับ

ในอนาคตตลอดอายทีุOคาดไวข้องเครืOองมือทางการเงิน โดยคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้า

ซึOงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียมตลอดจนตน้ทุนทีOเป็นส่วนหนึOงของอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริง 

สาํหรับลูกหนี6 เงินให้สินเชืOอทีOมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายได้

ดอกเบี6ยตามวิธีอตัราผลตอบแทนทีOแทจ้ริง โดยคาํนวณจากยอดหนี6 สุทธิทางบญัชีของลูกหนี6นั6น (ยอด

หนี6คงคา้งสุทธิจากค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6น) หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว

ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ จะคาํนวณรายไดด้อกเบี6ยบนมูลค่าตามบญัชีดงัเดิม 

ข)     ดอกเบี6ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบี6ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีOแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ

เป็นรายไดเ้มืOอมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ค่านายหนา้จากการซื6อขายหลกัทรัพย ์

ค่านายหน้าจากการซื6 อขายหลกัทรัพยแ์ละค่านายหน้าจากสัญญาซื6 อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได ้                

ณ วนัทีOทีOเกิดรายการ 
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ง) ดอกเบี6ยจากเงินใหสิ้นเชืOอเพืOอซื6อหลกัทรัพย ์

ดอกเบี6ยถือเป็นรายไดโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั6นตน้ของเงินให้กูย้ืมเพืOอซื6อ

หลกัทรัพย ์เมืOอเงินใหกู้ย้มืถูกพิจารณาวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัยอ่ยจะคาํนวณรายไดด้อกเบี6ย

โดยใช้อตัราดอกเบี6 ยทีOแท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชีขั6นตน้สุทธิด้วยค่าเผืOอผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6น) ของเงินให้กูย้ืม หากเงินให้กูย้ืมเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าดา้น

เครดิตแลว้ บริษทัฯจะคาํนวณรายไดด้อกเบี6ยบนมูลค่าตามบญัชีขั6นตน้ดงัเดิม  

จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการซื6อขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซื6อขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัทีOเกิดรายการ 

ฉ) รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมทีOไดร้วมคาํนวณเป็น

ส่วนหนึOงของอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 สญัญาประกนัภยั 

 เบี6ยประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบี6ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบี6ยประกนัภยัต่อรับ 

หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ทีOยกเลิกและการส่งคืนเบี6 ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสํารองเบี6 ย

ประกนัภยัทีOยงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบี6 ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัทีOทีOมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์

ประกนัภยั ในกรณีทีOกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหน้า 

และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบี6 ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้มืOอไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ

จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 สญัญาประกนัชีวติ 

เบี6 ยประกนัชีวิตบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัทีOทีOมีผลบงัคบัในกรมธรรม์หลงัจากหักเบี6 ยประกนัภยัต่อ

และส่งคืน และสาํหรับกรมธรรมต่์ออายจุะรับรู้เป็นรายไดเ้มืOอถึงกาํหนดชาํระเฉพาะเบี6ยประกนัของ

กรมธรรมที์Oมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัสิ6นปี 
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ซ) กาํไร (ขาดทุน) จากเครืOองมือทางการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืOองมือทางการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

ประกอบดว้ย กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพืOอคา้ กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลีOยนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของอนุพนัธ์ กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลีOยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน และกาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินทีO

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนและอนุพนัธ์ ซึO งบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เป็น

รายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัทีOเกิดรายการ 

ฌ) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เมืOอไดโ้อนความเสีOยงจากการประกนัภยัให้

บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีทีOเป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จสาํหรับการเอาประกนัภยัต่อทีOมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก

เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบี6ยจ่าย 

ดอกเบี6 ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธีอตัราดอกบี6 ยทีOแทจ้ริง ในกรณีทีOดอกเบี6 ยได ้               

คิดรวมอยูใ่นตัcวเงินจ่ายแลว้ ดอกเบี6ยนั6นจะบนัทึกเป็นดอกเบี6ยจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็น

ค่าใชจ่้ายเฉลีOยเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัcวเงินนั6น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื6อ/เช่าการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงเมืOอเริO มแรกทีO เกิดขึ6 นจากการให้เช่าซื6 อ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร

แสตมป์) จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริง และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบี6ยตลอด

อายขุองสญัญาเพืOอใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนทีOแทจ้ริงของสญัญา 

รายได้ดอกเบี6 ยจากการให้เช่าซื6 อ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย

ทางตรงทีOเกิดขึ6นเมืOอเริOมแรก 

ค) ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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ง) เบี6ยประกนัภยัต่อจ่าย 

 เบี6ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมืOอไดโ้อนความเสีOยงจากการประกนัภยั

ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนทีOระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

 ในกรณีทีOเป็นการเอาประกนัภยัต่อทีOมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า 

โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

จ) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน

และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ

ประกนัภยัต่อ และสําหรับทั6งความเสียหายทีOไดรั้บรายงานแลว้และทีOยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึO งแสดง

ตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายอืOนทีOเกีOยวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของ

งวดปัจจุบนัและงวดก่อนทีOเกิดขึ6นในระหว่างปี หักดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอืOน (ถา้มี) และหัก

ดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อทีOเกีOยวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ

รับรู้เมืOอไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีOผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ

ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์OเกีOยวขอ้ง 

และในส่วนของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกนัภยัต่อจะรับรู้เมืOอไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัภยัต่อตามจาํนวนทีOไดรั้บแจง้ 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เมืOอไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเงืOอนไขในสญัญาประกนัภยัต่อทีOเกีOยวขอ้ง 

          ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเมืOอไดรั้บแจง้หรือเมืOอครบกาํหนดตามเงืOอนไขใน

กรมธรรม ์

ฉ) ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีทีOเกิดรายการ 

 ในกรณีทีO เป็นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกันภัยทีO มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี               

จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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5.3 สินทรัพย์ทางการเงนิ - เงนิลงทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี6  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหนี6 เป็นสินทรัพยท์าง

การเงินทีOวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 

model) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด

ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั6น โดยถือตามพื6นฐานขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีOมีอยู ่ณ วนัทีOเริOมใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั6 งแรกหรือวนัทีOไดม้า โดยจดัประเภทเป็น 

ก) สินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวตัถุประสงค์เพืOอรับกระแสเงินสดตาม

สญัญา หรือขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดทีOไม่ไดเ้ป็นการจ่าย

ชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี6ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีOกาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดั

ประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง

การเงินเหล่านี6 รับรู้รายการเมืOอเริOมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมืOอเริOมแรก กาํไรหรือขาดทุนทีOยงัไม่เกิดขึ6นจากการเปลีOยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ข) สินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOน 

เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOเขา้เงืOอนไขทั6งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจทีOมีวตัถุประสงคเ์พืOอ

รับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพืOอขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพย์

ทางการเงินทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึO งเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี6ยจากยอดคงเหลือของ

เงินตน้ในวนัทีOกาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOน สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี6 รับรู้รายการเมืOอเริOมแรกดว้ย

มูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมืOอเริOมแรก กาํไรหรือขาดทุนทีOยงัไม่เกิดขึ6นจากการเปลีOยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOนจนกวา่จะจาํหน่าย โดยจะ

รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะ

เกิดขึ6นและดอกเบี6ยรับซึOงคาํนวณดว้ยวธีิอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืOนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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ค) สินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOเขา้เงืOอนไขทั6งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจทีOมีวตัถุประสงคเ์พืOอ

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินทาํให้เกิดกระแส             

เงินสดซึO งเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินต้นและดอกเบี6 ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัทีOกาํหนด                   

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี6 รับรู้รายการเมืOอเริOมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีOทาํรายการ (Trade date) 

ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายแสดงใน           

งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6น 

(ถา้มี) 

เวน้แต่ทีOกล่าวไวก่้อนหนา้นี6  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี6อาจถูกกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า

ทางบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเมืOอเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจดัประเภทเป็น 

ก) สินทรัพยท์างการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

           เงินลงทุนในตราสารทุนทีOตั6งใจจะถือไวเ้พืOอคา้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยไม่สามารถเปลีOยนการจดัประเภท

ในภายหลงัได ้การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร 

           ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมืOอเริOมแรก กาํไรหรือขาดทุนทีOยงัไม่เกิดขึ6นจากการเปลีOยนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

           ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม   
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ข) สินทรัพยท์างการเงินทีOกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOน 

    เงินลงทุนในตราสารทุนซึO งมิไดถื้อไวเ้พืOอคา้แต่ถือเพืOอวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยที์O

อาจมีความผนัผวนของราคาตํOา บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีO

กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOน โดยไม่สามารถเปลีOยนการจดั

ประเภทในภายหลงัได ้การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร นอกจากนี6   บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนทรัสต์เพืOอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และโครงส ร้างพื6 น ฐาน  (REIT และ  Infrastructure Trust) กองทุนรวมโครงส ร้างพื6 น ฐาน 

(Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(Property Fund) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน

ทีOกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOน ตามคาํชี6 แจงของสภาวิชาชีพ

บญัชี เรืOอง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หน่วยทรัสต์เพืOอการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื6นฐาน และหน่วยทรัสตเ์พืOอการลงทุน

ในโครงสร้างพื6นฐานทีOจดทะเบียนและจดัตั6งในประเทศไทย  

           ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมืOอเริOมแรก  กาํไรหรือขาดทุนทีOยงัไม่เกิดขึ6นจากการเปลีOยนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOน  

           ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนทีOกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม   

 นอกจากนี6  เงินลงทุนในตราทุนทีOกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOน

ไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื6อหลงัสุด  ณ สิ6นวนัทาํการ

สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนทีOไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาดคาํนวณโดยใชมู้ลค่าทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book 

Value) ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี6ภาคเอกชน คาํนวณ

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี6ไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 
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รายไดจ้ากเงินลงทุนและการจาํหน่ายเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัทีOเกิดรายการ ยกเวน้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนทีOกาํหนดให้วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOนจะรับรู้ในกาํไรสะสม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธี  

ถวัเฉลีOยถ่วงนํ6าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เงินปันผล

ดงักล่าวจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

การเปลีOยนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี6  

เมืOอโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี

การเปลีOยนแปลงไป บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งมีการเปลีOยนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน

ตราสารหนี6 ใหม่ โดยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี6ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัทีO

โอนเปลีOยนประเภทรายการ  ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีOโอนจะบนัทึกใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOนแลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน 

ตราสารหนี6 ทีOมีการโอนเปลีOยนประเภท 

5.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้แสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย ซึO งการบนัทึกตาม

วิธีส่วนไดเ้สียนี6 จะบนัทึกเงินลงทุนเริOมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียทีOเกิดจากผลการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามอตัราส่วนการลงทุน  

5.5 เงนิให้สินเชื@อแก่ลูกหนี> 

เงินให้สินเชืOอแก่ลูกหนี6 แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี6 ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับ

ล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเชืOอแก่ลูกหนี6 ทีOยงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเชืOอแก่ลูกหนี6   

ลูกหนี6 ตามสัญญาเช่าซื6อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื6อและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง

สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินทีOยงัไม่ถือเป็นรายได้ ซึO งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ

ค่าใชจ่้ายทางตรงทีOเกิดขึ6นเมืOอเริOมแรกจากการใหเ้ช่าซื6อรอตดับญัชีและเงินรับล่วงหนา้จากลูกหนี6ตามสญัญา

เช่าซื6อและเช่าการเงิน 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยทีOประกอบธุรกิจโดยการรับซื6อหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจากสถาบนั

การเงินอืOน ดงันั6น เงินทีOจ่ายไปเพืOอใหไ้ดม้าซึOงเงินใหสิ้นเชืOอจากการซื6อลูกหนี6  จึงถือเป็นสินทรัพยท์างการเงิน

ทีOมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั6งแต่เมืOอเริOมแรกทีOซื6อหรือไดม้า ซึO งแสดงตามราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยตน้ทุนของ

สินทรัพยท์างการเงินทีOมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั6 งแต่เมืOอเริO มแรกทีOซื6 อหรือได้มา หมายถึง เงินทีOจ่ายซื6 อ              

(มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีOเขา้ทาํรายการมีมูลค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงราคาจ่ายซื6อ)  

ลูกหนี6 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื6อขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี6 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหนี6 ธุรกิจ

สญัญาซื6อขายล่วงหนา้ โดยลูกหนี6 ธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหนี6 เงินใหกู้ย้มืเพืOอซื6อหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยที์O

ซื6อนั6นมาวางเป็นประกนั ลูกหนี6 ธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหนี6ทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินทีO

นาํไปวางเป็นประกนักบัเจา้หนี6 หุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหนี6 อืOน เช่น ลูกหนี6 ซื6อหลกัทรัพย์

ดว้ยเงินสดทีOไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาทีOกาํหนด ลูกหนี6 ทีOอยูร่ะหว่างดาํเนินคดี ประนอมหนี6หรือ

ผอ่นชาํระ และสาํหรับลูกหนี6 ทีOซื6อขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหนี6 จากการซื6อขาย

หลกัทรัพย”์ 

5.6 ค่าเผื@อผลขาดทุนด้านเครดติที@คาดว่าจะเกดิขึ>นของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินใหสิ้นเชืOอจากการซื6อลูกหนี6  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นเมืOอมีการเปลีOยนแปลงใน

ประมาณการกระแสเงินสดทีOคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี6นั6น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจาํนวนเงินทีOจะ

ไดรั้บในอนาคตโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและปรับปรุงดว้ยขอ้มูลทีOสงัเกตไดใ้นปัจจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้จาํนวนเงินของการเปลีOยนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6น

เป็นผลกาํไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน และตอ้งรับรู้การเปลีOยนแปลงในทางทีOดีขึ6น

ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6 นเป็นการโอนกลับการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน                   

ดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นทีOเคยรับรู้ในอดีต  

สินทรัพยท์างการเงินอืOน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํหลกัการทัOวไป (General Approach) มาใชใ้นการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีO

คาดว่าจะเกิดขึ6นของสินทรัพยท์างการเงินอืOน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี6 ทีOวดัมูลดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อืOน เงินให้สินเชืOอและดอกเบี6ยคา้งรับ (ไม่รวมถึงเงินให้สินเชืOอจากการซื6อลูกหนี6 ) โดยบริษทัฯและบริษทั

ย่อยจะจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพืOอวดัมูลค่าของค่าเผืOอผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6น โดยการจดักลุ่มจะพิจารณาจากการเปลีOยนแปลงของคุณภาพดา้น

เครดิตนบัจากวนัทีOรับรู้รายการเมืOอเริOมแรก ดงันี6  
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 กลุ่มทีO 1: สินทรัพยท์างการเงินทีOไม่มีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีOยงดา้นเครดิต (Performing)  

 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินซึO งความเสีOยงดา้นเครดิตไม่ไดมี้การเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั6งแต่การรับรู้

รายการเมืOอเริOมแรก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นเท่ากบัผล

ขาดทุนด้านเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6 นภายใน 12 เดือนข้างหน้า และสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีO มี

ระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 12 เดือน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัตามสัญญา

ทีOสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 

  กลุ่มทีO  2: สินทรัพย์ทางการเงินทีO มีการเพิOมขึ6 นอย่างมีนัยสําคัญของความเสีO ยงด้านเครดิต  (Under- 

Performing)  

 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินซึOงความเสีOยงดา้นเครดิตมีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั6งแต่การรับรู้รายการ

เมืOอเริOมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่า

จะเกิดขึ6นดว้ยจาํนวนเงินทีOเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นตลอดอายทีุOคาดไวข้องสินทรัพย์

ทางการเงิน  

  กลุ่มทีO 3: สินทรัพยท์างการเงินทีOมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมืOอเหตุการณ์หนึO งหรือหลายเหตุการณ์ทีOอาจ

ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนั6นเกิดขึ6น โดยบริษทัฯและ 

บริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นดว้ยจาํนวนเงินทีOเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีO

คาดวา่จะเกิดขึ6นตลอดอายทีุOคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงินนั6น 

  ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินว่าความเสีOยงดา้นเครดิตของ

สินทรัพยท์างการเงินเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญันบัจากวนัทีOรับรู้รายการเมืOอเริOมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ

ความเสีOยงของการผิดสัญญาทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีOรายงาน กบัความเสีOยงของ

การผิดสัญญาทีOจะเกิดขึ6นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีOรับรู้รายการเมืOอเริOมแรก ในการประเมินนั6น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจใชเ้กณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อย

และขอ้มูลคาดการณ์เป็นเกณฑใ์นการประเมินการลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของลูกหนี6  เช่น ลูกหนี6คา้ง

ชาํระเกินกว่า 30 วนั และในการประเมินว่าความเสีOยงดา้นเครดิตเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสําคญันบัจากวนัทีOรับรู้

รายการเมืOอเริOมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสญัญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินกไ็ด ้  
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 สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต  เมืO อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึO งหรือ                    

หลายเหตุการณ์ทีOทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานทีO

แสดงวา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งชี6วา่

ผูกู้ก้าํลงัประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงืOอนไขใหม่ หรือการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี6    

 ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปลีOยนแปลงในทางทีOดีขึ6น และ

ประเมินไดว้า่ความเสีOยงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญันบัจากวนัทีOรับรู้รายการเมืOอเริOมแรกเหมือน

ทีOเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเปลีOยนการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะ

เกิดขึ6นจากการรับรู้ผลขาดทุนทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นตลอดอายทีุOคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาด

วา่จะเกิดขึ6นใน 12 เดือนขา้งหนา้ได ้  

 เงินให้สินเชืOอทีOมีการเจรจาต่อรองเงืOอนไขใหม่หรือเปลีOยนแปลงเงืOอนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา

เนืOองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงินจะถือเป็นสินทรัพยที์Oมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญั

หรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานทีOแสดงวา่ความเสีOยงทีOจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั6น

ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและไม่มีขอ้บ่งชี6ของการดอ้ยค่า 

  ผลขาดทุนด้านเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง

นํ6 าหนกัตลอดช่วงอายทีุOคาดไวข้องเครืOองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีO

คาดว่าจะไม่ไดรั้บทั6งหมด ซึO งอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยที์O

บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเสีO ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม 

ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของสญัญา และปัจจยัอืOนทีOเกีOยวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลทีOสงัเกตได้

ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตทีOสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี

ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิต

ทีOคาดว่าจะเกิดขึ6น โดยใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และทาํการประเมินทั6งสถานการณ์ปัจจุบนัและ

การพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงนํ6 าหนักในแต่ละสถานการณ์  (ทั6 ง

สถานการณ์พื6นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ6น (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst 

scenario)) มาใชใ้นการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6น ซึO งการนาํขอ้มูลการคาดการณ์ใน

อนาคตมาใช้เป็นการเพิOมระดบัของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลีOยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์             

มหภาคทีOเกีOยวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นอยา่งไร อยา่งไรกต็าม บริษทัฯและ

บริษัทย่อยจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์

เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสมํOาเสมอ นอกจากนี6  ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นยงัรวมถึงส่วนเพิOม

จากการบริหารจดัการ (Management Overlay) 
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 ค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นทีOตั6งเพิOม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายตดัจาํหน่ายลูกหนี6ออก

จากบญัชีเมืOอเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเกบ็เงินจากลูกหนี6ได ้

 สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอืOนหรือสินทรัพยที์OเกิดจากสญัญาทีOไม่มีองคป์ระกอบเกีOยวกบัการจดัหาเงินทีOมี

นยัสาํคญั บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผืOอผลขาดทุนทีOคาดวา่

จะเกิดขึ6นตลอดอายุ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ย

ขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีOยวกบัลูกหนี6นั6นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 นอกจากนี6  บริษทัยอ่ยไดน้าํแนวปฏิบติัทางการบญัชีมาถือปฏิบติัสาํหรับลูกหนี6 ทีOเขา้มาตรการช่วยเหลือตาม

หนงัสือเวียนของ ธปท. มาใชป้ระกอบการพิจารณาในการจดักลุ่ม (Stage) และการกนัสาํรองของลูกหนี6 เงิน

ใหสิ้นเชืOอดว้ยตามทีOกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.8 

5.7 สินทรัพย์ทางการเงนิที@มีการเปลี@ยนแปลงเงื@อนไข/การปรับโครงสร้างหนี> 

เมืOอมีการเจรจาต่อรองหรือมีการเปลีOยนแปลงเงืOอนไขในการชาํระหนี6หรือปรับโครงสร้างหนี6ของสินทรัพย์

ทางการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินทีOมีอยูถู่กแทนทีOดว้ยสินทรัพยท์างการเงินใหม่ เนืOองจากผูกู้ป้ระสบ

ปัญหาทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่ควรตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว

ออกจากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6น ดงันี6  

-     ถา้การเปลีOยนแปลงเงืOอนไขไม่ทาํให้มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจะคาํนวณมูลค่าตามบญัชีขั6นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ โดยคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดทีOตกลงใหม่หรือเปลีOยนแปลงใหม่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงเมืOอเริOมแรกของ

สินทรัพยท์างการเงินเดิม และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากเปลีOยนแปลงเงืOอนไขในกาํไรหรือขาดทุน  

-     ถา้การเปลีOยนแปลงเงืOอนไขทาํให้ตอ้งตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี จะถือว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดทา้ยของสินทรัพยท์างการเงินเดิม ณ วนัทีO

ตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างของมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่จะ

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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หาก ณ วนัทาํสญัญาปรับโครงสร้างหนี6ไม่เขา้เงืOอนไขการตดัรายการ ลูกหนี6รายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหนี6 ทีOจดั

ประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินทีOมีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสําคญัของความเสีOยงดา้นเครดิต  (Stage 2) 

ต่อไปจนกวา่ลูกหนี6จะสามารถชาํระเงินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี6 ใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

หรือ 3 งวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะใดจะนานกวา่ หรือหากเป็นลูกหนี6 ทีOเดิมถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์าง

การเงินทีOมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ยงัคงตอ้งจดัประเภทลูกหนี6 ตามเดิมไปตลอดจนกว่าลูกหนี6 ราย

ดงักล่าวจะสามารถจ่ายชาํระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี6 ใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 3 

งวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าจึงจะสามารถจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีOมีการ

เพิOมอย่างมีนัยสําคญัของความเสีOยงด้านเครดิต (Stage 2) ได้ และหากต่อมาลูกหนี6 สามารถจ่ายชาํระตาม

สัญญาปรับโครงสร้างหนี6 ใหม่ไดติ้ดต่อกนัอีกเป็นระยะเวลา 9 เดือน หรือ 9 งวดการชาํระเงิน จึงจะสามารถ

จดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีOไม่มีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสําคญัของความเสีOยงดา้นเครดิต (Stage 1) ได ้และ

หาก ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี6 เขา้เงืOอนไขการตดัรายการ สินทรัพยท์างการเงินใหม่จะถือเป็น

สินทรัพยท์างการเงินทีOไม่มีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีOยงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) 

ไดท้นัที 

อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหนี6 ทีOบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ในหนงัสือเวียนของ ธปท. บริษทั

ยอ่ยจะไม่ไดพิ้จารณาวา่การเปลีOยนแปลงเงืOอนไขการจ่ายชาํระเขา้เกณฑก์ารตดัรายการหรือไม่ แต่หากเห็นวา่

อตัราดอกเบี6 ยทีOแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดทีOคาดว่าจะไดรั้บ บริษทัย่อยจะใชอ้ตัรา

ดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงทีOคาํนวณใหม่เป็นอตัราคิดคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเชืOอทีOปรับปรุงโครงสร้างหนี6  และ

รับรู้รายไดด้อกเบี6ยดว้ยอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงทีOคาํนวณใหม่ และสามารถรับรู้รายไดด้อกเบี6ยในช่วงเวลาทีO

พกัชาํระหนี6ดว้ยอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงทีOคาํนวณใหม่ตามทีOกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.8 
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5.8 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื@อง มาตรการผ่อนปรนชั@วคราวสําหรับกจิการที@ให้ความช่วยเหลือลูกหนี>ที@ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ที@ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

ในระหว่างปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืO อง มาตรการผ่อนปรน

ชัOวคราวสําหรับกิจการทีOให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ทีOไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีOส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พืOอเป็นมาตรการผ่อนปรนชัOวคราวสําหรับกิจการทีOให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนี6 ทีOไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีOส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั6น ซึO งรวมถึงสถานการณ์ 

COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการทีOให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนี6 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ทีO ธปท. 

ฝนส. (23) ว. 276/2563 เรืOอง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ทีOไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีO

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนงัสือเวียนของ ธปท. ทีO ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เรืOอง มาตรการ

การให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 เพิOมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอืOนใด

ตามทีO ธปท. กาํหนดเพิOมเติม ซึO งแนวปฏิบติัทางการบญัชีนี6 มีผลบงัคบัใชส้าํหรับกิจการทีOใหค้วามช่วยเหลือ

ลูกหนี6 ทีOไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ตามทีOกล่าวไวข้า้งตน้ในระหวา่งวนัทีO 1 มกราคม 2563 ถึงวนัทีO 31 

ธนัวาคม 2564 หรือจนกวา่ ธปท. จะมีการเปลีOยนแปลง และใหถื้อปฏิบติัตามการเปลีOยนแปลงดงักล่าว โดย

ให้ถือปฏิบติักบัลูกหนี6 ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี6 ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี6 รายย่อย ซึO งยงัคงมี

ศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจหรือสามารถชาํระหนี6 ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงันี6  

-  ลูกหนี6 ทีOยงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั6งแต่วนัทีO 1 มกราคม 2563 

-  ลูกหนี6 ทีOดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั6งแต่วนัทีO 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหนี6  

ดอ้ยคุณภาพทีOเกิดขึ6นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนี6ดอ้ยคุณภาพทีOไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

โดยบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมโครงการทีOจะให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ทีOไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท.  

และสําหรับลูกหนี6 ทีOเขา้เงืOอนไขตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท. สามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีได้

ดงันี6  

-  การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหนี6 ทีOยงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) บริษทัยอ่ยจะจดัชั6นลูกหนี6 เป็นชั6นทีOไม่มี

การเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีOยงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์

ฐานะและกิจการของลูกหนี6แลว้เห็นว่าลูกหนี6สามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ได ้โดย

ไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเงืOอนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี6  และให้ถือว่าการปรับปรุง

โครงสร้างหนี6 ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ในลกัษณะเชิงป้องกันโดยไม่ถือว่าเป็นการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ทีOมีปัญหา ทั6งนี6  หากเป็นการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี6ตามแนวทางในหนงัสือเวยีน

ของ ธปท. ทีO ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 ใหค้งการจดัชั6นหนี6ของลูกหนี6ตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 
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-  การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี6 ทีOดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัยอ่ยจะจดัชั6นลูกหนี6 เป็นชั6น Performing ได ้

หากลูกหนี6สามารถชาํระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 

งวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

-  นาํแนวทางการพิจารณาการเพิOมขึ6นอย่างมีนัยสําคญัของความเสีOยงดา้นเครดิตของ ธปท. ตามเอกสาร

แนบของหนังสือเวียนฉบบัดงักล่าว มาใชเ้ป็นแนวทางเบื6องตน้ในการพิจารณาเปลีOยนการจดัชั6นเป็น 

Stage 2  

-   หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี6ภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือ ทาํให้อตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงเดิม

ไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดทีOจะไดรั้บจากสินเชืOอนั6นแลว้ บริษทัยอ่ยสามารถใชอ้ตัราดอกเบี6ย

ทีOแท้จริงทีOคาํนวณใหม่เป็นอตัราคิดคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชืOอทีOปรับปรุงโครงสร้างหนี6 ได ้               

และบริษทัยอ่ยสามารถรับรู้รายไดด้อกเบี6ยในช่วงระยะเวลาทีOพกัชาํระหนี6ดว้ยอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริงทีO

คาํนวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. กาํหนด หากมีการเปลีOยนแปลง 

-  ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นตามวิธีการทัOวไป บริษัทย่อยสามารถ

พิจารณาใหน้ํ6 าหนกัของขอ้มูลทีOมีการคาดการณ์ไปในอนาคตทีOเกิดจากภาวะวกิฤตชัOวคราว เป็นนํ6าหนกัทีO

นอ้ยกวา่ขอ้มูลทีOสะทอ้นความสามารถในการชาํระหนี6จากประสบการณ์ในอดีต  

นอกจากนี6  ธปท. ไดอ้อกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิOมเติมทีO ธปท. ฝนส. (01) ว. 648/2563 เรืOอง มาตรการ

การให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 รายย่อยเพิOมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะทีO 2             

ลงวนัทีO 19 มิถุนายน 2563 และหนังสือเวียนทีO ธปท. กปน.ว. 480/2564 เรืOอง มาตรการให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนี6 รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะทีO 3               

ลงวนัทีO 14 พฤษภาคม 2564 เป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหนี6 เพิOมเติม  

เนืOองจากบริษัทย่อยแห่งหนึO งได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี6 ทีOได้รับผลกระทบและ                    

ไดเ้ลือกใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีนี6  โดยลูกหนี6 ทีOเขา้ร่วมโครงการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินขอ้ 14.2 

5.9 การตัดรายการเครื@องมือทางการเงนิออกจากบัญชี 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมืOอสิทธิตามสัญญาทีOจะได้รับกระแสเงินสดของ

สินทรัพยน์ั6นไดสิ้6นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีOจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั6น รวมถึงไดมี้การ

โอนความเสีOยงและผลตอบแทนเกือบทั6งหมดของสินทรัพยน์ั6น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั6น 

แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้OงความเสีOยงและผลตอบแทนเกือบทั6งหมดของสินทรัพยน์ั6น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี6 สินทางการเงินก็ต่อเมืOอไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี6 สินนั6นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั6น หรือมีการสิ6นสุดลงของภาระผูกพนันั6น ในกรณีทีOมีการเปลีOยนหนี6 สินทางการเงินทีOมี

อยูใ่หเ้ป็นหนี6 สินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซึOงมีขอ้กาํหนดทีOแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนด

ของหนี6 สินทีOมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี6 สินเดิมและรับรู้หนี6 สินใหม่ โดยรับรู้

ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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5.10 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี>สินทางการเงนิ  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทหนี6 สินทางการเงินและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หนี6 สิน          

ตราสารอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

5.11 การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

บริษทัย่อยทีOประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ให้บริการในฐานะเป็นตวัแทนหรือเขา้เป็น

คู่สญัญากบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระทีOตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยที์OยมืมาซึOงไดน้าํไปใหย้มืต่อเป็น “เจา้หนี6 ธุรกรรมการ

ยมืและใหย้มืหลกัทรัพย”์ และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซึ์Oงนาํไปใหลู้กคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหนี6 ธุรกรรมการยมืและ

ให้ยมืหลกัทรัพย”์ ณ วนัทีOเกิดรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน บริษทั

ย่อยปรับปรุงบญัชีเจา้หนี6 และลูกหนี6 ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยคาํนวณจากราคาเสนอขาย

ล่าสุดของวนัทาํการสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึกการเปลีOยนแปลงมูลค่าดงักล่าว

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน นอกจากนี6  บริษทัย่อยบนัทึกเงินสดทีOนําไปวางเป็นหลกัประกนัในบญัชี 

“ลูกหนี6ทรัพยสิ์นวางประกนั” และเงินสดรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบญัชี “เจา้หนี6ทรัพยสิ์นทีOรับเป็นประกนั” 

ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาการยมื 

5.12 ลูกหนี>/เจ้าหนี>สํานักหักบัญชี 

ลูกหนี6 /เจา้หนี6สาํนกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี6 /เจา้หนี6สาํนกัหักบญัชีทีOเกิดจากการชาํระราคาซื6อ

ขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื6อขายล่วงหน้า ทั6งนี6  รวมถึงเงินทีOไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหักบญัชีใน

การทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

5.13 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยที์Oลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพืOอการซื6อขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต

บาลานซ์ รวมถึงเงินทีOลูกคา้วางเป็นประกนัเพืOอการซื6อขายสัญญาซื6อขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพยแ์ละหนี6 สิน 

ของบริษทัยอ่ยเพืOอการควบคุมภายใน และ ณ วนัทีOในงบการเงิน บริษทัยอ่ยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนทีO

ไม่มีภาระคํ6 าประกนัออกทั6งดา้นสินทรัพยแ์ละหนี6 สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที์Oเป็นของบริษทัย่อย

เท่านั6น 



 

25 

5.14 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ซึO งอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหนี6

คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าทีOคาดวา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะตํOากวา่ ซึO งมูลค่าทีOคาด

ว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย ประกอบกบัการพิจารณา

ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) 

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.15 ที@ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื@อมราคา 

ก) ทีO ดินแสดงมูลค่าตามราคาทีO ตีใหม่หักค่าเผืOอการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               

ค่าเสืOอมราคา อาคารแสดงมูลค่าตามราคาทีOตีใหม่หลงัหักค่าเสืOอมราคาสะสมและค่าเผืOอการดอ้ยค่า            

(ถา้มี) ค่าเสืOอมราคาคาํนวณจากราคาทีOตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดงันี6  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        15 - 20 ปี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริOมแรกของทีOดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัทีOได้สินทรัพยม์า 

หลงัจากนั6นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาทีOดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดง

สินทรัพยด์ังกล่าวในราคาทีOตีใหม่ ทั6 งนี6  บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์

ดงักล่าวเป็นครั6 งคราวเพืOอมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรม

อยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์OเพิOมขึ6นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืOนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 

อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั6นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาทีOลดลงใน

ส่วนกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนทีOเพิOมจากการตีราคาใหม่นี6 จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนทีOเคย

ลดลงซึOงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์Oลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนกาํไรหรือ

ขาดทุน อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั6นเคยมีการตีราคาเพิOมขึ6นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนทีOลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืOนในจาํนวนทีOไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
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ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั6งแสดงตามวธีิราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเสืOอมราคา 

ค) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสืOอมราคาสะสมและค่าเผืOอการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสืOอมราคา

คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี6  

เครืOองตกแต่ง ติดตั6งและอุปกรณ์  5   ปี    

ยานพาหนะ   5  ปี 

ง) ค่าเสืOอมราคาของส่วนทีOคาํนวณจากราคาทุนและค่าเสืOอมราคาของส่วนทีOตีราคาเพิOมรวมอยู่ในการ

คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

จ) ทีOดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเมืOอจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่าย ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์

(ผลต่างระหว่างสิOงตอบแทนสุทธิทีOไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นั6น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

ฉ) บริษทัฯและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยที์OมีการตีราคาเพิOมเมืOอจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพยที์Oคงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 

5.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริOมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ

เริOมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผืOอการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีOมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั6น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมืOอมีขอ้บ่งชี6วา่สินทรัพย์

นั6นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ6นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจาํหน่ายและค่าเผืOอการด้อยค่ารับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีOมีอายกุารใชป้ระโยชน์จาํกดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ทีOอยูร่ะหวา่งพฒันา 
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5.17 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย    

บริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา

ประกันภยั โดยสัญญาประกันภยัคือสัญญาซึO งผูรั้บประกันภยั รับความเสีO ยงด้านการรับประกันภยัทีOมี

นยัสาํคญัจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึOง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั

หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนทีOระบุไว ้(เหตุการณ์ทีOเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา

ประกนัภยั  ในการพิจารณาวา่มีการรับความเสีOยงดา้นการรับประกนัภยัทีOมีนยัสาํคญัหรือไม่นั6นจะพิจารณาจาก

จาํนวนผลประโยชน์ทีOจะตอ้งจ่ายกรณีทีOมีสถานการณ์ทีOรับประกนัภยัเกิดขึ6นกบัภาระผูกพนัทีOจะตอ้งจ่ายตาม

สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ทีOรับประกนัภยัเกิดขึ6น ซึO งหากไม่เขา้เงืOอนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัย่อยจะจดั

ประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึO งสัญญาการลงทุนคือสัญญาทีOมีรูปแบบทางกฎหมาย

เป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสีOยงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความ

เสีOยงดา้นการรับประกนัภยัทีOสําคญั ความเสีOยงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเสีOยงจากการเปลีOยนแปลงของอตัรา

ดอกเบี6ย อตัราแลกเปลีOยนหรือราคา 

บริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสาํคญัของความเสีOยงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   

ณ วนัเริOมตน้สญัญา หากสญัญาใดจดัประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสญัญาประกนัภยัตลอดไป

จนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั6งหมดถูกทาํใหสิ้6นสุดหรือสิ6นผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา

การลงทุน ณ วนัเริOมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบว่าความ

เสีOยงดา้นการรับประกนัภยัเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญั 

 บริษทัย่อยทีOประกอบธุรกิจประกนัภยัจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัทุกฉบบัเป็นสัญญาประกนัภยั               

ระยะสั6น หมายถึง สญัญาประกนัภยัทีOมีระยะเวลาคุม้ครองภายใตส้ญัญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการ

ต่ออายุอัตโนมัติ  และรวมถึงสัญญาประกันภัยทีO ให้ คุ ้มครองโรคร้ายแรง การประกันภัยอุบัติ เหตุ                          

การประกนัภยัสุขภาพ การประกนัอคัคีภยั หรือการประกนัภยัเบ็ดเสร็จอืOน ๆ ทีOมีระยะเวลาของสัญญาเกิน

กว่า 1 ปี  เนืO องจากบริษัทย่อยสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิOมหรือลดเบี6 ยประกันภัยหรือ

เปลีOยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสญัญาตลอดอายสุญัญาได ้
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5.18 เบี>ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื@อหนี>สงสัยจะสูญ   

เบี6 ยประกันภยัค้างรับจากการรับประกันภยัโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิทีOจะได้รับ บริษัทย่อยบันทึก           

ค่าเผืOอหนี6 สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีOอาจเกิดขึ6นจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึO งพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบี6ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน 

สาํหรับกรมธรรมป์ระเภทรายบุคคลทีOมีมูลค่าเงินสดเกินกวา่เบี6ยประกนัภยัคา้งรับและเกินกาํหนดชาํระจาก

ระยะเวลาทีOบริษทัยอ่ยผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบี6 ยประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกชาํระโดยอตัโนมติัจากการ

อนุมติัใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 

ค่าเผืOอหนี6สงสยัจะสูญตั6งเพิOม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

5.19 สินทรัพย์/หนี>สินจากการประกนัภัยต่อ  

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (เบี6ยประกนัภยัต่อ

คา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ และรายการคา้งรับอืOน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ) เงินมดัจาํทีOวางไว้

จากการรับประกนัภยัต่อ และสํารองประกนัภยัส่วนทีOเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ โดยสํารอง

ประกนัภยัส่วนทีOเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึ6นโดยอา้งอิงสญัญาประกนัภยัต่อทีOเกีOยวขอ้ง

ของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรอง

ประกนัภยั และสาํรองเบี6ยประกนัภยัทีOยงัไม่ถือเป็นรายไดที้Oเกิดขึ6นจากการประกนัภยัต่อ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผืOอหนี6สงสัยจะสูญสาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเมืOอมีขอ้บ่งชี6ของการ

ด้อยค่าเกิดขึ6 น  โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณทีOอาจเกิดขึ6 นจากการเก็บเงินไม่ได ้

ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี6 คงค้างและตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ                      

ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผืOอหนี6สงสยัจะสูญตั6งเพิOม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ข) หนี6 สินจากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจําทีO             

บริษทัย่อยถือไวจ้ากการเอาประกันภยัต่อ ซึO งเงินคา้งจ่ายจากการประกันภยัต่อประกอบด้วยเบี6 ย

ประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอืOน ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  
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5.20 หนี>สินจากสัญญาประกนัภัย  

ก) เงินสาํรองประกนัชีวติ 

เงินสํารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตั6งแต่เริOมรับประกนัจนถึงสิ6นรอบระยะเวลารายงาน 

สําหรับกรมธรรม์ทีO มีผลบังคบัอยู่ ซึO งการคาํนวณสํารองดังกล่าวนี6 เป็นไปตามวิธีของคณิตศาสตร์

ประกนัภยั โดยกาํหนดให้สํารองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวคาํนวณโดยอา้งอิงตามวิธี

สํารองประกันภัยแบบเบี6 ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) ตามหลักเกณฑ์ทีO

กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เรืOองการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี6 สินของบริษทัประกนัชีวิต ขอ้สมมติหลกัทีOใชเ้กีOยวขอ้งกบัอตัรามรณะ 

อตัราการขาดอายแุละการเวนคืนกรมธรรม ์อตัราค่าใชจ่้ายเกีOยวกบัการขายและบริหารงาน และอตัรา 

คิดลด เป็นตน้ 

ข) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนทีOจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมืOอ

ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีOผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการ

ประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน

ประกนัของกรมธรรมที์OเกีOยวขอ้ง  

ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก

ประมาณการทีOดีทีOสุดของค่าสินไหมทดแทนทีOคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ

ความสูญเสียทีOเกิดขึ6นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัทีOในรอบระยะเวลารายงาน ทั6งจากรายการความสูญเสียทีO

บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม

ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอืOน ๆ ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนทีO

คาํนวณไดสู้งกวา่ค่าสินไหมทดแทนทีOไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายทีOเกิดขึ6นแลว้แต่

ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 
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ค) สาํรองเบี6ยประกนัภยั 

สาํรองเบี6ยประกนัภยัประกอบดว้ย สาํรองเบี6ยประกนัภยัทีOยงัไม่ถือเป็นรายได ้และสาํรองความเสีOยงภยั

ทีOยงัไม่สิ6นสุด 

ค.1) สาํรองเบี6ยประกนัภยัทีOยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบี6ยประกนัภยัทีOยงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบี6ยประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ

ดว้ยวธีิการ ดงันี6  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเทีOยว การ 

     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทีOมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี6ยประกนัภยัรับ ตั6งแต่วนัทีOกรมธรรม์

ประกนัภยัเริOมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาทีOบริษทั

ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอืOน -  วธีิเฉลีOยรายเดือน (วธีิเศษหนึOงส่วนยีOสิบสีO)  

สํารองเบี6 ยประกนัภยัทีOยงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ คาํนวณจากเบี6 ยประกนัภยั

จ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงทีOไดโ้อนความเสีOยง

จากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสญัญาในกรมธรรม ์

ค.2) สาํรองความเสีOยงภยัทีOยงัไม่สิ6นสุด 

สาํรองความเสีOยงภยัทีOยงัไม่สิ6นสุด (Unexpired Risk Reserve) เป็นจาํนวนเงินทีOบริษทัยอ่ยจดัสรรไว้

เพืOอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายทีO เกีOยวข้องทีOอาจเกิดขึ6 นในอนาคตสําหรับการ

ประกันภัยทีOยงัมีผลบังคับอยู่ ซึO งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การ

ประมาณการทีOดีทีOสุดของค่าสินไหมทดแทนทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นในระยะเวลาเอาประกนัทีOเหลืออยู ่

โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเสีOยงภยัทีOยงัไม่สิ6นสุด

กบัสาํรองเบี6ยประกนัภยัทีOยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเสีOยงภยัทีOยงัไม่สิ6นสุดสูงกวา่

สํารองเบี6 ยประกันภัยทีOยงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารอง              

ความเสีOยงภยัทีOยงัไม่สิ6นสุดในงบการเงิน 

ง) ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่ายและหนี6 สินอืOนตามสญัญาประกนัภยั 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่ายประกนัภยับนัทึกเมืOอไดรั้บแจง้หรือเมืOอเขา้เงืOอนไขในกรมธรรม ์

หนี6 สินอืOนตามสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ยเงินค่าเบี6 ยประกนัภยัทีOรับล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั

และเงินทีOตอ้งจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญานอกเหนือจากผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย

และบนัทึก ณ วนัทีOเกิดรายการ 
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5.21 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริOมตน้สญัญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานั6นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุม

การใชสิ้นทรัพยที์Oระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึOงเพืOอเป็นการแลกเปลีOยนกบัสิOงตอบแทน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้

แต่สัญญาเช่าระยะสั6นและสัญญาเช่าทีOสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํOา ณ วนัทีOสัญญาเช่าเริOมมีผล (วนัทีOสินทรัพย์

อา้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้O งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพย์

อา้งอิงและหนี6 สินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า   

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสืOอมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี6 สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนี6 สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริOมแรก ตน้ทุนทางตรงเริOมแรกทีOเกิดขึ6น จาํนวนเงินทีOจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีOสัญญาเช่าเริOมมีผลหรือก่อนวนัทีOสัญญาเช่าเริOมมีผล และหักดว้ยสิOงจูงใจตาม

สญัญาเช่าทีOไดรั้บ 

ค่าเสืOอมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั6นกวา่ ดงันี6  

อาคารและส่วนปรับปรุง  2 - 7 ปี 

ยานพาหนะ   1 - 5  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเมืOอสิ6นสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื6 อ ค่าเสืO อมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนี2สินตามสัญญาเช่า 

หนี6 สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีOตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

จาํนวนเงินทีOตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีO  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีOตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี6ยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบี6ยเงินกูย้มืส่วนเพิOมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีOสัญญาเช่าเริOมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี6 สินตามสญัญาเช่าจะเพิOมขึ6นจากดอกเบี6ยของหนี6 สินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี6 สินตาม

สัญญาเช่าทีOจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี6  มูลค่าตามบญัชีของหนี6 สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมืOอมีการ

เปลีOยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลีOยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปลีOยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื6อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั2นและสัญญาเช่าซึ=งสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าตํ=า 

สัญญาเช่าทีOมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั6 งแต่วนัทีOสัญญาเช่าเริO มมีผล หรือสัญญาเช่าซึO ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํOา จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.22 อนุพนัธ์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิเมืOอเริOมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ภายหลงัการ

รับรู้รายการเมืOอเริOมแรก การเปลีOยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และ ณ วนัสิ6นรอบ

ระยะเวลารายงาน ใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

คาํนวณจากราคาเสนอขายหลงัสุด ณ สิ6นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัย่อยทีOประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ขา้ทาํรายการเกีOยวกบัเครืOองมือทางการเงินทีOเป็นอนุพนัธ์โดยรับรู้

มูลค่าเมืOอเริOมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทาํสญัญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพืOอคา้ อนุพนัธ์จะถูก

วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปลีOยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

บริษทัยอ่ยบนัทึกภาระจากสญัญาซื6อขายล่วงหนา้ซึO งมีไวเ้พืOอคา้เป็นรายการนอกงบการเงิน และบนัทึกภาระ

จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นรายการหนี6 สินในงบแสดงฐานะการเงิน  และจะรับรู้                     

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลีOยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาออปชัOนคาํนวณจากราคาทีOใช้ชาํระราคา ณ สิ6นวนัทาํการ

สุดท้ายของปีและมูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คาํนวณจากราคาเสนอขายหลังสุด                       

ณ สิ6นวนัทาํการสุดท้ายของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือในกรณีทีOมูลค่ายุติธรรมของ                 

ตราสารอนุพนัธ์ไม่สามารถอา้งอิงราคาของตลาดอนุพนัธ์ได ้มูลค่ายติุธรรมจะคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึO งตวัแปรทีOใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร

ทีOมีอยูใ่นตลาดปรับดว้ยค่าความเสีOยงดา้นเครดิตของคู่สญัญาแต่ละราย 
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5.23 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที@เกี@ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการทีO เกีOยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีO มีอ ํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 

หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี6  บุคคลหรือกิจการทีOเกีOยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม การร่วมคา้และบุคคลทีOมีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึO งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีOมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.24 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที@ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ทุกวนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชี6 ซึO งแสดงว่าสินทรัพยที์Oไม่ใช่

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งชี6ของการดอ้ยค่า บริษทัฯ

และบริษทัย่อยจะประเมินการด้อยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมืOอมูลค่าทีOคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยมี์มูลค่าตํOากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั6น ทั6งนี6  มูลค่าทีOคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์

หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ

สูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินทีOกิจการจะได้มาจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั6นผูซื้6อกบัผูข้ายมี

ความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลีOยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้Oไม่

มีความเกีOยวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตทีOคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีทีOสะท้อนถึงการประเมินความเสีO ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม

ระยะเวลาและความเสีOยงซึOงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์Oกาํลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้ในกรณีสินทรัพยซึ์O งใชว้ิธีการตีราคาใหม่ และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ใหม่ไวใ้นส่วนของเจา้ของ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพยที์Oเคยบนัทึกไว ้
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์Oไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชี6 ทีOแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยที์Oรับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าทีOคาดวา่จะ

ได้รับคืนของสินทรัพยน์ั6 น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีO รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมืOอมีการ

เปลีOยนแปลงประมาณการทีOใชก้าํหนดมูลค่าทีOคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ครั6 งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์OเพิOมขึ6นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบญัชีทีOควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

5.25 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

หุ้นกู้อนุพนัธ์เป็นหุ้นกู้ทีOบริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้าซึO งเป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุน          

รายใหญ่ โดยออกจาํหน่ายภายใตเ้งืOอนไขทีOไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนทีOขายปรับดว้ยส่วนตํOากว่ามูลค่าของหุ้นกูที้Oตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี6ยทีOแทจ้ริง  

ซึO งจาํนวนทีOตดัจาํหน่ายนี6จะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบี6ยในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

อนุพนัธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใตบ้ัญชีสินทรัพยอ์นุพนัธ์โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การ

เปลีOยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ซึO งมูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใช้เทคนิคและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึO งตวัแปรทีOใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร

ทีOมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบี6ย ราคาของสินคา้

อา้งอิง และการเปลีOยนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

5.26 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ผลประโยชน์ระยะสั6น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั6นของพนกังาน ซึO งไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง 

โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเมืOอพนกังานทาํงานให ้

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั6งกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ ซึO งประกอบดว้ยเงินทีOพนกังานจ่าย

สะสมและเงินทีOบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี6 ยงชีพ               

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินทีOบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เลี6ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีOเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีOตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมืOอออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึO งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี6 สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธี

คิดลดแต่ละหน่วยทีOประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีOยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั6งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีOมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมืOอกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีOเกีOยวขอ้ง 

5.27 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีOคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์Oกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัOวคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี6 สิน ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี6 สินทีOเกีOยวขอ้งนั6น 

โดยใชอ้ตัราภาษีทีOมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี6 สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัOวคราวทีOตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัOวคราวทีOใช้หักภาษี รวมทั6 ง                       

ผลขาดทุนทางภาษีทีOยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีOมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีOบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีOจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัOวคราวทีOใชห้ักภาษีและผลขาดทุน

ทางภาษีทีOยงัไม่ไดใ้ชน้ั6น 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ6นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและ 

บริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั6งหมดหรือบางส่วน

มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีทีOเกิดขึ6น

เกีOยวขอ้งกบัรายการทีOไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

5.28 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงนิและหนี>สินทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมืOอสิทธิตามสัญญาทีOจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเสีOยงและผลตอบแทนของ

เจา้ของทีOมีสาระสําคญัทั6งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั6น ถา้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดโ้อนหรือไม่ได้

คงไวซึ้O งความเสีOยงและผลตอบแทนของเจา้ของทีOมีสาระสําคญัทั6งหมดของสินทรัพยท์างการเงินนั6น และ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมีอาํนาจควบคุม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงิน

นั6นต่อไปตามขอบเขตของความเกีOยวขอ้งต่อเนืOองกบัสินทรัพยท์างการเงิน หนี6 สินทางการเงินจะถูกตดั

รายการออกจากบญัชีเมืOอหนี6 สินทางการเงินนั6นสิ6นสุดลง เช่น เมืOอภาระผูกพนัทีOระบุในสัญญาไดสิ้6นสุด 

ยกเลิก หรือครบกาํหนด 

5.29 ประมาณการหนี>สิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี6 สินไวใ้นบญัชีเมืOอภาระผกูพนัซึO งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ6นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                

เชิงเศรษฐกิจไปเพืOอปลดเปลื6องภาระผูกพนันั6น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ

ผกูพนันั6นไดอ้ยา่งน่าเชืOอถือ 

5.30 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม คือ ราคาทีOคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาทีOจะตอ้งจ่ายเพืOอโอนหนี6 สินให้แก่

ผูอื้Oน โดยเป็นรายการทีOเกิดขึ6นในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด (market participants) ณ วนัทีOวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี6 สินทางการเงินทีOมีตลาด

ซื6อขายคล่องรองรับ แต่กรณีทีOไม่สามารถหาราคาตลาดไดจ้ะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีOใชอ้ยา่งแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจาํลองตาม

ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
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ลาํดบัชั6นของมูลค่ายุติธรรมทีOบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี6 สินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของขอ้มูลทีOนํามาใช้ในการวดัมูลค่า

ยติุธรรมดงันี6  

ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซื6อขายในตลาดทีOมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี6 สินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืOนทีOสามารถสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี6 สินนั6น 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีOไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหนี6 สินนั6น เช่น ขอ้มูลเกีOยวกบักระแสเงิน  

 ในอนาคตทีOกิจการประมาณขึ6น  

 ทุกวนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั6นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี6 สินทีOถืออยู่ ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงานทีOมีการ            

วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ6นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที@สําคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืOองทีOมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี6 อาจส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินทีOแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีOแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีOเกิดขึ6น

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีOประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีOสาํคญั มีดงันี6  

6.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี>สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี6 สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสีOยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี6 สินดงักล่าว

แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื6นฐานของขอ้มูลทีOดีทีOสุดทีOรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.2 ค่าเผื@อผลขาดทุนด้านเครดติที@คาดว่าจะเกดิขึ>น 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นสาํหรับ

สินทรัพย์ทางการเงิน  การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6 นขึ6 นอยู่กับแบบจําลองทีO

สลบัซับซ้อน การใชชุ้ดขอ้มูลสมมติฐาน การพฒันาโมเดลและการประเมินเกีOยวกบัการเพิOมขึ6นของความ

เสีO ยงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซึO งการประมาณการมีตวัแปรทีO

เกีOยวขอ้งจาํนวนมาก ดงันั6น ผลทีOเกิดขึ6นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีOประมาณการไว ้ 
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6.3 ค่าเผื@อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที@ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

ในการประเมินค่าเผืOอการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์Oไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประเมินมูลค่าทีOคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว ทั6งในส่วนของมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์ซึO งมูลค่าทีOคาดว่าจะได้รับคืนอา้งอิงจากขอ้มูลทีOมีอยู ่                        

หรืออ้างอิงจากราคาตลาดทีOสามารถสังเกตได้หรือจากการใช้แบบจาํลองในการคิดลดกระแสเงินสด                   

ซึO งเกีOยวข้องกับอัตราคิดลดทีOใช้ประมาณการกระแสเงินสดรับทีOคาดว่าจะได้รับในอนาคต ซึO งการ

เปลีOยนแปลงของสมมติฐานทีOเกีOยวขอ้งกบัตวัแปรทีOใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อการประเมินการ

ดอ้ยค่า 

6.4  มูลค่ายุติธรรมของเครื@องมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืOองมือทางการเงินทีOไม่มีการซื6อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น

ตลาดซื6อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืOองมือทางการเงินดงักล่าว 

โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึO งตวัแปรทีOใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวั

แปรทีOมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสีOยงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ

การเปลีOยนแปลงของมูลค่าของเครืOองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลีOยนแปลงของสมมติฐานทีOเกีOยวขอ้งกบั

ตวัแปรทีOใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั6นของมูลค่ายติุธรรม 

6.5 ค่าเผื@อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั6งค่าเผืOอการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเมืOอพบว่ามูลค่าทีOคาดว่าจะได ้          

รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

6.6 ที@ดนิ อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื@อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสืOอมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมืOอเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากพบวา่มีการเปลีOยนแปลงเกิดขึ6น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของทีOดินและอาคารดว้ยราคาทีOตีใหม่ ซึO งราคาทีOตีใหม่นี6 ไดป้ระเมินโดย             

ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับทีOดิน และใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ           

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และวิธีรายไดส้าํหรับอาคาร ซึO งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน

และการประมาณการบางประการตามทีOอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ทีO 17 
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นอกจากนี6  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีOดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา                 

และจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีOคาดว่าจะได้รับคืนตํOากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ั6น ในการนี6 ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีOเกีOยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน

อนาคตซึOงเกีOยวเนืOองกบัสินทรัพยน์ั6น 

6.7 สัญญาเช่า 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีOจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีOเกีOยวขอ้งทั6งหมดทีOทาํให้เกิดสิOงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัใน

การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั6น  

นอกจากนี6  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบี6ยการกูย้มืส่วนเพิOมของกลุ่มบริษทั

ในการคิดลดหนี6 สินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบี6 ยการกู้ยืมส่วนเพิOมเป็นอตัราดอกเบี6 ยทีOกลุ่มบริษทั

จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินทีOจาํเป็นเพืOอให้ไดม้าซึO งสินทรัพยที์Oมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้น

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีOคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีOคลา้ยคลึง  

6.8 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัOวคราวทีOใชห้กัภาษี และ

ขาดทุนทางภาษีทีOไม่ไดใ้ช้เมืOอมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอทีOจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัOวคราวและขาดทุนนั6 น ในการนี6 ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้อง

ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีOคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.9 เงนิสํารองประกนัภัย/เงนิสํารองประกนัชีวติ   

สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสีOยงภยัทีOยงัไม่สิ6นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร

ประมาณการทีOดีทีO สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายทีO เกีOยวข้องทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นในระยะเวลาเอา

ประกนัภยัทีOเหลืออยู ่ซึO งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึO งอา้งอิงจาก

ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีทีOสุด ณ ขณะนั6น 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว (ประกนัชีวิต) คาํนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซึO งประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัและขอ้สมมติทีOกาํหนดตั6งแต่วนัเริOมรับประกนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการเพืOอให้สะทอ้นถึงการประมาณการทีOดีทีOสุดตามระยะเวลา ณ ขณะนั6น โดยขอ้สมมติ

หลกัทีOใช้จะเกีOยวขอ้งกบัอตัรามรณะ อตัราค่าใช้จ่ายเกีOยวกบัการขายและบริหารงาน อตัราการขาดอายุหรือ

เวนคืนกรมธรรมแ์ละอตัราคิดลด เป็นตน้ ทั6งนี6  การใชข้อ้สมมติฐานทีOแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนเงินสาํรอง

ประกนัภยั ดงันั6น การปรับปรุงเงินสาํรองประกนัภยัอาจมีขึ6นในอนาคต 
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6.10 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
ทุกวนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัย่อยตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีOเกิดขึ6นและไดรั้บรายงานความ

เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายทีOเกิดขึ6นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) 

ซึO งตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีOเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ ขอ้สมมติฐานหลกัทีOใช้

ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซึO งไดแ้ก่ การเปลีOยนแปลงประมาณ

การค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลีOย จาํนวนครั6 งของค่าสินไหม 

เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซึO งสะทอ้นถึงการประมาณ

การอยา่งดีทีOสุดในขณะนั6น ซึO งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ทีOเกิดขึ6นจริงจึงอาจแตกต่างกบั

ทีOไดป้ระมาณการไว ้

6.11 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี6 สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ6นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซึO งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ6นเงินเดือนในอนาคต อตัรา

การเปลีOยนแปลงในจาํนวนพนกังาน และอตัราการมรณะ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื6นฐานของขอ้มูลทีOดีทีOสุดทีO

รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.12 คดฟ้ีองร้องและหนี>สินที@อาจเกดิขึ>น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี6 สินทีOอาจจะเกิดขึ6นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึO งฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของรายการดงักล่าว ซึO งในกรณีทีOฝ่ายบริหารเชืOอมัOนว่าจะไม่มีความเสียหาย

เกิดขึ6นจะไม่บนัทึกประมาณการหนี6 สินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน 
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7. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงนิและหนี>สินทางการเงนิ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 เครืGองมือทางการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอืGน 

ราคาทุน               

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 4 4 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 8,947 8,947 

สินทรัพยท์างการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนีL  653 - - 653 

 ตราสารทุน 2,128 - - 2,128 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 206 - - 206 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนีL  - 10,416 - 10,416 

 ตราสารทุน - 2,708 - 2,708 

เงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีLและดอกเบีLยคา้งรับสุทธิ 24 - 55,197 55,221 

ลูกหนีLจากการซืLอขายหลกัทรัพย ์ - - 843 843 

สินทรัพยอื์Gน - ลูกหนีLสาํนกัหกับญัชี - - 275 275 

สินทรัพยอื์Gน - ดอกเบีLยคา้งรับ - - 105 105 

สินทรัพยอื์Gน - อืGน ๆ - - 317 317 

หนี0สินทางการเงิน     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - 15,984 15,984 

หนีL สินอนุพนัธ์ 18 - - 18 

ตราสารหนีL ทีGออกและเงินกูย้มื - - 34,308 34,308 

เจา้หนีLจากการซืLอขายหลกัทรัพย ์            89 - 1,175 1,264 

หนีL สินอืGน - ดอกเบีLยคา้งจ่าย - - 220 220 

หนีL สินอืGน - หนีL สินตามสญัญาเช่า - - 387 387 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 เครืGองมือทางการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอืGน 

ราคาทุน               

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 2 2 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 7,812 7,812 

สินทรัพยท์างการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนีL  2,021 - - 2,021 

 ตราสารทุน 1,336 - - 1,336 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 145 - - 145 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนีL  - 19,250 43 19,293 

 ตราสารทุน - 2,357 - 2,357 

เงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีLและดอกเบีLยคา้งรับสุทธิ 12 - 50,239 50,251 

ลูกหนีLจากการซืLอขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 

สินทรัพยอื์Gน - ลูกหนีLสาํนกัหกับญัชี - - 797 797 

สินทรัพยอื์Gน - ดอกเบีLยและเงินปันผลคา้งรับ - - 122 122 

สินทรัพยอื์Gน - อืGน ๆ  - - 421 421 

หนี0สินทางการเงิน     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - 13,312 13,312 

หนีL สินอนุพนัธ์ 14 - - 14 

ตราสารหนีL ทีGออกและเงินกูย้มื - - 33,887 33,887 

เจา้หนีLจากการซืLอขายหลกัทรัพย ์            127 - 1,956 2,083 

หนีL สินอืGน - ดอกเบีLยคา้งจ่าย - - 243 243 

หนีL สินอืGน - หนีL สินตามสญัญาเช่า - - 435 435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 เครืGองมือทางการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอืGน 

ราคาทุน                

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 1,348 1,348 

สินทรัพยท์างการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนีL  251 - - 251 

 ตราสารทุน 125 - - 125 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 194 - - 194 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนีL  - 247 - 247 

 ตราสารทุน - 1,614 - 1,614 

เงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีLและดอกเบีLยคา้งรับสุทธิ - - 4,722 4,722 

สินทรัพยอื์Gน - อืGน ๆ - - 13 13 

หนี0สินทางการเงิน     

ตราสารหนีL ทีGออกและเงินกูย้มื - - 11,696 11,696 

หนีL สินอืGน - ดอกเบีLยคา้งจ่าย - - 82 82 

หนีL สินอืGน - หนีL สินตามสญัญาเช่า - - 83 83 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 เครืGองมือทางการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอืGน 

ราคาทุน                

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 172 172 

สินทรัพยท์างการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนีL  1,101 - - 1,101 

 ตราสารทุน 117 - - 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - 142 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนีL  - 7,202 - 7,202 

 ตราสารทุน - 1,495 - 1,495 

เงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีLและดอกเบีLยคา้งรับสุทธิ - - 804 804 

สินทรัพยอื์Gน - ดอกเบีLยและเงินปันผลคา้งรับ - - 7 7 

สินทรัพยอื์Gน - อืGน ๆ - - 36 36 

หนี0สินทางการเงิน     

ตราสารหนีL ทีGออกและเงินกูย้มื - - 10,700 10,700 

หนีL สินอืGน - ดอกเบีLยคา้งจ่าย - - 82 82 

หนีL สินอืGน - หนีL สินตามสญัญาเช่า - - 66 66 

8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - เงนิฝากสถาบันการเงนิ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 เมืGอทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมืGอทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ธนาคารพาณิชย ์ 3,139 3,209 6,348 2,383 2,525 4,908 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,584 2,584 - 2,890 2,890 

รวม 3,139 5,793 8,932 2,383 5,415 7,798 

บวก: ดอกเบีLยคา้งรับ 14 4 18 2 15 17 

หกั: ค่าเผืGอผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึLน - (3) (3) - (3) (3) 

รวม 3,153 5,794 8,947 2,385 5,427 7,812 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 เมืGอทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมืGอทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ธนาคารพาณิชย ์ 1,348 - 1,348 172 - 172 

รวม 1,348 - 1,348 172 - 172 

9.  สินทรัพย์ทางการเงนิที@วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 75 78 - - 

ตราสารหนีLภาคเอกชน 449 1,302 200 460 

หน่วยลงทุน 129 641 51 641 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,778 1,008 - - 

ตราสารทุนทีGไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด               

ในประเทศ 350 328 125 117 

รวม 2,781 3,357 376 1,218 

10. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนี>สินอนุพนัธ์ 

ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์เพืOอคา้แบ่งตาม

ประเภทความเสีOยง ไดด้งันี6   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน                        

ประเภทความเสีCยง สินทรัพย ์ หนีQ สิน ตามสญัญา สินทรัพย ์ หนีQ สิน ตามสญัญา 

อื#นๆ       

    ตราสารอนุพนัธ์เพืCอคา้ - - 1,728 3 1 1,169 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ - 18 1,611 - 13 522 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 206 - - 142 - - 

รวม 206 18 3,339 145 14 1,691 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน                        

ประเภทความเสีCยง สินทรัพย ์ หนีQ สิน ตามสญัญา สินทรัพย ์ หนีQ สิน ตามสญัญา 

อื#นๆ       

    ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 194 - - 142 - - 

รวม 194 - - 142 - - 

11. เงนิลงทุน 

11.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนจาํแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนในตราสารหนี=ที8วดัมูลค่าด้วยราคาทุน 

 ตดัจําหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 43 - - 

หกั: ค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึLน - - - - 

รวม - 43 - - 

เงนิลงทุนในตราสารหนี=ที8วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื8น     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 8,898 16,047 - 6,915 

ตราสารหนีLภาคเอกชน 1,518 3,203 247 287 

รวม 10,416 19,250 247 7,202 

ค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึLน 244 274 31 1 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที8กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย      

มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื8น     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,434 2,072 1,445 1,331 

ตราสารทุนทีGไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 ในประเทศ 274 285 169 164 

รวม 2,708 2,357 1,614 1,495 

รวม 13,124 21,650 1,861 8,697 
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11.2 ในระหว่างปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจาํหน่ายเงินลงทุนใน               

ตราสารทุนทีOกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOนออกจากบัญชี ดังนั6 น            

การเปลีOยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมทีOเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOนจะถูกโอนไปรับรู้ในกาํไรสะสมแทน 

ดงันี6  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 

มูลค่า

ยติุธรรม             

ณ วนัที9ตดั

รายการ 

เงิน             

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้ (1) 

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า

ยติุธรรม 

ณ วนัที9ตดั

รายการ 

เงิน                  

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้ (1) 

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 390 1 (2) 

 

จาํหน่าย 5,224 173 (784) 

 

จาํหน่าย 

รวม 390 1 (2)  5,224 173 (784)  

(1) เฉพาะส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 

มูลค่า

ยติุธรรม                

ณ วนัที9ตดั

รายการ 

เงิน               

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้  

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า

ยติุธรรม 

ณ วนัที9ตดั

รายการ 

เงิน                  

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้  

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 13 - (11) 

 

จาํหน่าย 1,862 108 (499) 

 

จาํหน่าย 

รวม 13 - (11)  1,862 108 (499)  

นอกจากนี6  ในระหว่างปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินปันผลรับจาก                     

ตราสารทุนทีOกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOนอีกจาํนวน 99 ลา้นบาท และ 

85 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 52 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั)            

11.3 เงนิลงทุนในบริษัทที@มีปัญหาเกี@ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยที์OออกโดยบริษทัทีOมีปัญหาเกีOยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานจาํนวนสองแห่ง ซึO งมี

มูลค่าเงินลงทุนรวมจาํนวน 243 ลา้นบาท และ 272 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึO งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ั6งค่า

เผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นไวแ้ลว้ทั6งจาํนวน (ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 30 ลา้นบาท) 
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11.4 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ที@บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั>งแต่ร้อยละ 10 ขึ>นไป 

ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในหลกัทรัพยอื์Oน      

ซึO งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือหุ้นตั6งแต่ร้อยละ 10 ขึ6นไป ซึO งจาํแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ โดยแสดงตามมูลค่า

ยติุธรรมไดด้งันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,337 1,277 1,329 1,270 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 162 158 162 158 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 รายละเอยีดเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ยเงินลงทุน

ในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย ดงันี6  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนการถือหุน้          มูลค่าเงินลงทุน 

 ทุนชาํระแลว้  (ร้อยละ) วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย             

ชื9อบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัย่อย         

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                                175 175 100.00 100.00 175 175 551 468 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จาํกดั 12,704 12,704 100.00 100.00 12,704 12,704 6,606 5,863 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั 

(มหาชน) 1,000 1,000 100.00 51.00 1,081 613 975 428 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 20 20 100.00 51.00 24 10 29 12 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั 50 50 100.00 51.00 30 26 10 4 

บริษทั  ธนชาต พลสั จาํกดั 250 - 100.00 - 250 - 268 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 125 500 99.99 99.99 459 834 369 724 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จาํกดั 234 934 99.98 99.98 709 1,409 441 1,124 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี6 ฟันด ์6 5 5 99.80 99.80 4 4 41 89 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 40 40 83.44 83.44 33 33 329 302 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,000 3,000 50.96 50.96 1,771 1,771 1,859 1,907 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 4,930 4,930 50.96 50.96 2,697 2,697 2,801 2,920 

บริษทั ราชธานีลิสซิ9ง จาํกดั (มหาชน) 5,663 5,663 3.77 3.13 815 668 426 329 

 รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย      20,752 20,944 14,705 14,170 

 หกั:  ค่าเผื9อการดอ้ยค่า     (454) (454)   

 รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     20,298 20,490   
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ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การเปลีOยนแปลงการถือหุน้/การลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงันี6  

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดซื้6อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิOมเติม โดยมีรายละเอียดดงันี6  

ชืGอบริษทั จาํนวน 

มูลค่าเงินลงทุนตาม

วธีิราคาทุน สดัส่วนการถือหุน้ 

 (หุน้) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

บริษทัซืLอ    

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

(จากการใชสิ้ทธิซืLอหุน้สามญัเพิGมทุน) 15,300,000 153 - 

บริษทั ราชธานีลิสซิGง จาํกดั (มหาชน) 176,985,388 668 3.13 

บริษทั ราชธานีลิสซิGง จาํกดั (มหาชน)                       

(จากการใชสิ้ทธิซืLอหุน้สามญัเพิGมทุน) 38,651,564 39 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 63,196 1 0.03 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จาํกดั 74,853 1 0.02 

บริษทัยอ่ยซืLอ    

บริษทั ราชธานีลิสซิGง จาํกดั (มหาชน)                        

(จากการใชสิ้ทธิซืLอหุน้สามญัเพิGมทุน) 1,661,620,700 1,062 - 

ข) บริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี6ไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั และบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

โดยมีรายละเอียดดงันี6  

ชืGอบริษทั จาํนวน 

มูลค่าเงินลงทุนตาม

วธีิราคาทุน 

 (หุน้) (ลา้นบาท) 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จาํกดั 100,000,000 1,000 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จาํกดั 269,947,714 2,699 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 149,987,448 1,500 

ทั6งนี6การรับเงินคืนทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 

ค) บริษทัฯ ไดต้ั6งค่าเผืOอการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั จาํนวน 26 ลา้นบาท 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั จาํนวน 324 ลา้นบาท และบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั จาํนวน 

104 ลา้นบาท 
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ในระหวา่งปี 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การเปลีOยนแปลงการถือหุน้/การลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงันี6  

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดซื้6อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิOมเติม โดยมีรายละเอียด ดงันี6  

ชืGอบริษทั จาํนวน 

มูลค่าเงินลงทุน           

ตามวธีิราคาทุน สดัส่วนการถือหุน้ 

 (หุน้) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 

บริษทัซืLอ    

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 49,000,000 468 49.00 

บริษทั ราชธานีลิสซิGง จาํกดั (มหาชน) 36,376,200 147 0.64 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 980,000 14 49.00 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั 2,450,000 4 49.00 

บริษทั ธนชาต พลสั จาํกดั (บริษทัทีGจดัตัLงขึLนใหม่) 24,999,997 250 100.00 

บริษทัยอ่ยซืLอ    

บริษทั ราชธานีลิสซิGง จาํกดั (มหาชน) 37,528,300 152 0.66 

ข) บริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี6ไดจ่้ายคืนทุนใหก้บับริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี6  

ชืGอบริษทั จาํนวน มูลค่าเงินลงทุน 

 (หุน้) (ลา้นบาท) 

จ่ายคืนทุนโดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย   

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จาํกดั 70,065,628 700 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 37,496,862 375 

จ่ายคืนทุนโดยไม่ไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย   

กองทุนรวมธนชาติพรอพเพอร์ตีL ฟันด ์6 - 50 

 ทั6งนี6การรับเงินคืนทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 
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12.2  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

       ในระหว่างปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน

บริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิQนสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)             

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน                                

เบด็เสร็จอืCน (ขาดทุน)  เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                                85 (26) (2) (63) - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จาํกดั 1,333 1,034 1 - 508 315 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 176 (221) (46) (66) - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 1 1 1 1 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั - (1) 1 1 - - 

บริษทั  ธนชาต พลสั จาํกดั 18 - - - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 44 24 - - 24 146 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จาํกดั 46 3,159 (2) (145) 27 2,707 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีQ ฟันด ์6 2 26 - - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 27 5 - 1 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 344 244 6 1 398 122 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 391 380 (55) (107) 455 75 

บริษทั ราชธานีลิสซิCง จาํกดั (มหาชน) 64 39 1 - 34 8 

รวม 2,531 4,664 (95) (377) 1,446 3,373 

12.3 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซึ@งมีส่วนได้เสียที@ไม่มีอาํนาจควบคุมที@มีสาระสําคญั    

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนที9ถือโดย          

ส่วนไดเ้สียที9                   

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที9ไม่มี

อาํนาจควบคุมใน 

บริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร (ขาดทุน)               

ที9แบ่งใหก้บั                                

ส่วนไดเ้สียที9ไม่มี

อาํนาจควบคุม              

ในบริษทัยอ่ย                               

ในระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน)   

เบด็เสร็จอื9น                   

ที9แบ่งใหก้บั                

ส่วนไดเ้สียที9ไม่มี

อาํนาจควบคุม                  

ในบริษทัยอ่ย                          

ในระหวา่งปี 

 

 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั

ส่วนไดเ้สีย 

ที9ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 49.04 49.04 1,782 1,835 324 235 5 1 382 118 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 49.04 49.04 2,696 2,809 376 366 (52) (103) 438 73 

บริษทั ราชธานีลิสซิ9ง จาํกดั (มหาชน) 39.84 41.14 4,328 4,232 630 743 1 2 392 261 
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12.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที@มีส่วนได้เสียที@ไม่มีอํานาจควบคุมที@มีสาระสําคัญ ซึ@งเป็นข้อมูล

ก่อนการตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั             

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ราชธานีลิสซิGง               

จาํกดั (มหาชน) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยร์วม 8,679 6,852 14,899 15,342 48,956 48,306 

หนีL สินรวม 5,045 3,109 9,402 9,612 37,533 37,600 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั             

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ราชธานีลิสซิGง               

จาํกดั (มหาชน) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 1,686 1,337 2,215 2,219 3,029 3,030 

กาํไรสาํหรับปี 661 478 768 745 1,679 1,860 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน (ขาดทุน) 10 3 (108) (208) 1 4 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 671 481 660 537 1,680 1,864 

สรุปรายการกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั             

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ราชธานีลิสซิGง               

จาํกดั (มหาชน) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 925 247 288 - 1,526 (7,047) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (145) (7) 633 (97) (13) (35) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (780) (240) (921) 97 (1,511) 7,082 

เงินสดเพิGมขึLนสุทธิ - - - - 2 - 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

13.1 รายละเอยีดเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้น

สามญัของบริษทัทีOประกอบกิจการในประเทศไทย ดงันี6  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

  สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน 

  (ร้อยละ) วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

ชืCอบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัร่วม        

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) (1)  ธนาคาร 23.32 20.11 45,643 42,076 48,902 44,061 

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)                       ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 

23.32 22.42 2,085 1,704 4,049 3,943 

การร่วมค้า        

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัCนส์ แอนด ์               

แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

บริการ 

ประชาสมัพนัธ์          

ผลิตสืCอ โฆษณาต่าง ๆ 

50.00 50.00 3 3 4 3 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    47,731 43,783 52,955 48,007 

(1) ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) เปลี6ยนชื6อจากธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ตั9งแต่วนัที6 12 พฤษภาคม 2564 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน 

  (ร้อยละ) วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

ชืCอบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัร่วม        

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร 22.76 20.11 45,106 42,076 47,954 44,061 

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)                           ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 

21.56 22.42 4,900 4,900 3,680 3,943 

การร่วมค้า        

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัCนส์ แอนด ์                

แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  

บริการ 

ประชาสมัพนัธ์         

ผลิตสืCอ โฆษณาต่าง ๆ 

50.00 50.00 3 3 4 3 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    50,009 46,979 51,638 48,007 
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 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดท้ยอยซื6อหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวนประมาณ  

15 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 32 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพิOมขึ6นร้อยละ 0.01 และในเดือนกนัยายน 

2563 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิOมเติมจาํนวนประมาณ 50 ลา้นหุ้น และบริษทัฯ

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซื6อทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ลดลงเหลือร้อยละ 20.11            

ซึO งในการเปลีOยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯไดมี้การประเมินมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยที์Oระบุได ้            

และหนี6 สินทีOรับมา ณ วนัทีOซื6อ ซึO งมูลค่าเงินลงทุนทีOบริษทัฯจ่ายซื6อของสินทรัพยสุ์ทธิสูงกว่ามูลค่ายติุธรรม

คิดเป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดทีOมี ณ วนัทีOซื6อเงินลงทุน) 

 ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทยอยซื6 อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด 

(มหาชน) เพิOมเติมจาํนวน 3,139 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 3,567 ลา้นบาท ทาํให ้ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิOมขึ6 นร้อยละ 3.21 คิดเป็นการถือหุ้นรวมร้อยละ 23.32                       

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ซื6อหุ้นสามญัเพิOมเติมจาํนวน 2,602  ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 3,030 ลา้นบาท             

ทาํให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิOมขึ6นร้อยละ 2.65 คิดเป็นการถือหุ้นรวมร้อยละ 22.76) ซึO งในการซื6อหุ้นเพิOมเติม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การประเมินมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยที์Oระบุไดแ้ละหนี6 สินทีOรับมา ณ วนัทีOซื6อ 

โดยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณตามสัดส่วนทีOบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายซื6อคิดเป็นจาํนวนรวม 6,472 ลา้นบาท 

(อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดทีOมี ณ วนัทีOไดม้า) ซึO งส่วนของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทีOซื6อทีOสูงกวา่ตน้ทุน

จาํนวน 2,905 ลา้นบาท ได้รับรู้เป็นกาํไรจากการซื6อในงบการเงินรวม และในขณะเดียวกนับริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการทีOราคาจ่ายซื6อในอดีตสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีOเคยรับรู้

เป็นส่วนหนึOงของตน้ทุนเงินลงทุนเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงิน  

 บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดท้ยอยซื6อหุ้นสามญัของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) จาํนวนรวม 43 ลา้นหุ้น 

คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 849 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิOมขึ6นร้อยละ 2.52 ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น

รวมเป็นร้อยละ 22.42 ซึO งในการซื6อแต่ละครั6 งบริษทัฯไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย ์               

ทีOระบุได้และหนี6 สินทีO รับมา ณ วนัทีOซื6 อ ซึO งมูลค่ายุติธรรมตามสัดส่วนทีOบริษัทฯจ่ายซื6 อคิดเป็นจาํนวน                 

รวมทั6งสิ6น 445 ลา้นบาท (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดทีOมี ณ วนัทีOซื6อเงินลงทุน) และมีมูลค่าเงินลงทุนจ่ายซื6อ           

สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิรวมจาํนวน 404 ลา้นบาท ซึO งแสดงเป็นส่วนหนึOงของเงินลงทุน 
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 ในระหว่างปี 2564 บริษทัยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิซื6อหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม บี เค 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 31 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 381 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.77 และขณะเดียวกนั

บริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การออกหุ้นเพิOมทุนเพืOอรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ทาํให้ ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 23.32 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.56) ซึO งในการใช้สิทธิแปลงสภาพ                

บริษทัย่อยได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที์Oระบุได้และหนี6 สินทีOรับมา ณ วนัทีOได้มา                

โดยมูลค่ายติุธรรมตามสดัส่วนทีOบริษทัยอ่ยไดม้าคิดเป็นจาํนวน 269 ลา้นบาท (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดทีOมี 

ณ วนัทีOไดม้า) และมีมูลค่าเงินลงทุนจ่ายซื6อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจาํนวน 112 ลา้นบาท                

ซึO งแสดงเป็นส่วนหนึOงของเงินลงทุน 

 บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัOนส์ แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 ในระวา่งปี 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ซื6อเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัOนส์ แอนด ์แบรนด ์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 24,999 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และ

เนืOองจากมีการลงทุนร่วมกนับริษทัฯจึงบนัทึกเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน           

จากการเปลี9ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่ง สดัส่วนการถือหุน้  

  กาํไรเบด็เสร็จอื9น ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ชื9อบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัร่วม         

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  2,256 2,022 (62) 58 - - 919 194 

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)                                     (271) 132 - (169) (4) - - 160 

การร่วมค้า         

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชั9นส์ แอนด ์        

แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั              1 - - - - - - - 

รวม 1,986 2,154 (62) (111) (4) - 919 354 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน           

จากการเปลี9ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่ง สดัส่วนการถือหุน้  

  กาํไรเบด็เสร็จอื9น ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ชื9อบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัร่วม         

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  1,844 2,022 (62) 58 - - 919 194 

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)                                     (258) 132 (1) (169) (4) - - 160 

การร่วมค้า         

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชั9นส์ แอนด ์        

แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั              1 - - - - - - - 

รวม 1,587 2,154 (63) (111) (4) - 919 354 

13.3   ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม   

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมทีOมีสาระสําคญั ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ

สาํหรับปีสิ6นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงันี6  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธนาคารทหารไทยธนชาต                       

จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

 31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน     

2564 (1) 

30 กนัยายน  

 2563 (1) 

สินทรัพยร์วม 1,759,181 1,808,332 59,632 60,253 

หนีL สินรวม (1,548,345) (1,603,582) (35,677) (36,547) 

รายการอืGนในส่วนทุนของบริษทัร่วม (209) (87) 192 125 

สินทรัพย ์- สุทธิ 210,627 204,663 24,147 23,831 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)               23.32               20.11               23.32               22.42 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการ 

ในสินทรัพย ์- สุทธิ 49,118 41,156 5,631 5,342 

การตดัรายการระหวา่งกนั - - (2,150) (1,855) 

ค่าความนิยม - 2,905 568 456 

อืGน (216) - - - 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย                        

ของกิจการในบริษทัร่วม 48,902 44,061 4,049 3,943 

(1) แสดงตามจาํนวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีทีAแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธนาคารทหารไทยธนชาต                        

จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

 สาํหรับปีสิLนสุด                                          

วนัทีG 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิLนสุด                                              

วนัทีG 30 กนัยายน (1) 

 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 82,718 92,653 8,420 9,978 

กาํไรสาํหรับปี 10,474 10,112 (380) 1,174 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGนสาํหรับปี 

(ขาดทุน) (274) 310 528 (3,783) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

(ขาดทุน) 10,200 10,422 70 (2,609) 

(1) แสดงตามจาํนวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีที,แตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณจาก                  

งบการเงินทีOมีวนัทีOแตกต่างจากของบริษทัฯ เนืOองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินทีOมีช่วงเวลา

เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสมํOาเสมอ ดงันั6น ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 

ของบริษทัร่วมทีOนาํมาคาํนวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมสําหรับปีสิ6นสุดวนัทีO               

30 กนัยายน 2564 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีทีOแตกต่างกนัทีOจดัทาํขึ6นโดยฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ ทั6งนี6  ฝ่ายบริหารเห็นว่าผลกาํไรสําหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสําคญั

จากผลกาํไรสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ  วนัทีO  31 ธันวาคม  2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึO งเป็นบริษัท                       

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 33,117 20,941 32,328 20,941 

บมจ. เอม็ บี  เค  5,505 4,749 5,091 4,749 
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14. เงนิให้สินเชื@อแก่ลูกหนี>และดอกเบี>ยค้างรับ 

14.1 จําแนกตามประเภทสินเชื@อ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ      

เงินใหกู้ย้มื 2,609 327 3,647 21 

เงินใหสิ้นเชืCอจากการซืQอลูกหนีQ  1,046 1,176 206 210 

ตัYวเงินรับ 7 7 1,007 676 

ลูกหนีQตามสญัญาเช่าซืQอ 54,175 52,503 - - 

ลูกหนีQตามสญัญาเช่าการเงิน 611 782 - - 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (5,387) (5,306) - - 

หกั: ดอกเบีQยรับล่วงหนา้ (132) - (11) - 

รวมเงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ สุทธิจากรายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 52,929 49,489 4,849 907 

บวก:  ดอกเบีQยคา้งรับ 153 84 46 21 

รวมเงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับสุทธิจาก

รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 53,082 49,573 4,895 928 

หกั: ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน (2,615) (2,337) (173) (124) 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับ - สุทธิ 50,467 47,236 4,722 804 

ลูกหนีQ ธุรกิจหลกัทรัพย ์     

เงินใหกู้ย้มืเพืCอซืQอหลกัทรัพย ์ 4,730 3,003 - - 

ลูกหนีQ อืCน 24 17 - - 

รวมลูกหนีQ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,754 3,020 - - 

หกั: ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - (5) - - 

ลูกหนีQ ธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 4,754 3,015 - - 

รวมเงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับ - สุทธิ 55,221 50,251 4,722 804 

14.2 การปรับโครงสร้างหนี> 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเชืOอคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบี6ย

คา้งรับ) ทีOไดมี้การทาํสญัญาปรับโครงสร้างหนี6แลว้ทั6งสิ6น ดงันี6  

 ลูกหนีL ทีGมีการปรับโครงสร้างหนีL  

 จาํนวนราย จาํนวนหนีLคงคา้ง 

 2564 2563 2564 2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 13 13 17 16 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 45 46 143 141 

บริษทัยอ่ยอืGน 46 52 115 147 
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 นอกเหนือจากลูกหนี6 ทีOมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี6 ขา้งต้น บริษทัย่อยแห่งหนึO งได้เขา้โครงการ

ช่วยเหลือลูกหนี6 เช่าซื6 อทีOได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีทีOออกโดยสภาวิชาชีพ                 

เรืO อง มาตรการผ่อนปรนชัOวคราวสําหรับกิจการทีOให้ความช่วยเหลือลูกหนี6 ทีOได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ทีOส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดคงเหลือของลูกหนี6 ทีOอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ

เป็นจาํนวนร้อยละ 3.74 ของลูกหนี6ตามสัญญาเช่าซื6อ ซึO งประกอบดว้ยลูกหนี6 ทีOบริษทัยอ่ยไดมี้การเจรจากบั

ลูกหนี6 และวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี6 แล้วเห็นว่าลูกหนี6 จะสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับ

โครงสร้างหนี6 ใหม่ได ้บริษทัย่อยจึงไดป้รับการจดัชั6นหนี6 เป็นลูกหนี6 ปกติทนัที (Stage 1) จาํนวนร้อยละ 

2.93 ของลูกหนี6ตามสญัญาเช่าซื6อ และในกรณีทีOลูกหนี6 เป็นสินเชืOอดอ้ยคุณภาพ บริษทัยอ่ยคงการจดัชั6นเป็น

ลูกหนี6ดอ้ยคุณภาพ (NPL) เพืOอติดตามความสามารถในการชาํระหนี6ตามแผนปรับโครงสร้างหนี6 ใหม่ให้ได้

ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะใดจะนานกวา่ จาํนวนร้อยละ 0.44 ของลูกหนี6

ตามสัญญาเช่าซื6อ และอีกร้อยละ 0.37 ของลูกหนี6ตามสัญญาเช่าซื6อทีOบริษทัยอ่ยใหพ้กัชาํระเงินตน้ ซึO งบริษทั

ยอ่ยคงการจดัชั6นหนี6ของลูกหนี6กลุ่มนี6ตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

14.3 จําแนกตามประเภทการจัดชั>น 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเชืOอจดัชั6นและเงินสาํรองทีOเกีOยวขอ้ง 

ดงันี6  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 

เงินใหสิ้นเชืCอและ

ดอกเบีQยคา้งรับ 

ค่าเผืCอผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีCคาด

วา่จะเกิดขึQน 

เงินใหสิ้นเชืCอและ

ดอกเบีQยคา้งรับ 

ค่าเผืCอผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีCคาด

วา่จะเกิดขึQน 

ลูกหนีQ ทีCไม่มีการเพิCมขึQนอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสีCยงดา้นเครดิต (Performing) 49,670 247 43,987 183 

ลูกหนีQ ทีCมีการเพิCมขึQนอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเสีCยงดา้นเครดิต (Under - performing) 5,084 689 5,829 643 

ลูกหนีQ ทีCมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          

(Non - performing) 1,887 1,005 1,528 857 

ลูกหนีQ ทีCมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมืCอเริCมแรก                 

ทีCซืQอหรือไดม้า (Non - performing 

purchased or originated credit impaired) 1,195 674 1,249 659 

รวม 57,836 2,615 52,593 2,342 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 

เงินใหสิ้นเชืCอและ

ดอกเบีQยคา้งรับ 

ค่าเผืCอผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีCคาด

วา่จะเกิดขึQน 

เงินใหสิ้นเชืCอและ

ดอกเบีQยคา้งรับ 

ค่าเผืCอผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีCคาด

วา่จะเกิดขึQน 

ลูกหนีQ ทีCไม่มีการเพิCมขึQนอยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเสีCยงดา้นเครดิต (Performing) 4,622 31 676 7 

ลูกหนีQ ทีCมีการเพิCมขึQนอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเสีCยงดา้นเครดิต (Under - performing) - - - - 

ลูกหนีQ ทีCมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          

(Non - performing) 22 19 22 19 

ลูกหนีQ ทีCมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมืCอเริCมแรก                 

ทีCซืQอหรือไดม้า (Non - performing 

purchased or originated credit impaired) 251 123 230 98 

รวม 4,895 173 928 124 

14.4 ลูกหนี>ตามสัญญาเช่าซื>อ/สัญญาเช่าการเงนิของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อย (ทีOประกอบธุรกิจเช่าซื6อและเช่าการเงิน) มีลูกหนี6 ภายใต้

สญัญาเช่าซื6อและสัญญาเช่าการเงิน ซึO งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื6อ/เช่าการเงินสาํหรับรถยนต ์รถบรรทุกและ

รถจกัรยานยนต ์อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีOยประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบี6ยในอตัราร้อยละคงทีO

ตามทีOระบุในสญัญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 จาํนวนเงินทีCถึงกาํหนดชาํระตามสญัญา 

 ภายใน 1 ปี (1) 

เกิน 1 ปีแต่

ไม่เกิน 2 ปี 

เกิน 2 ปีแต่

ไม่เกิน 3 ปี 

เกิน 3 ปีแต่

ไม่เกิน 4 ปี 

เกิน 4 ปีแต่

ไม่เกิน 5 ปี 

มากกวา่              

5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขัQนตน้ตาม

สญัญา 21,941 15,428 10,102 5,615 1,672 28 54,786 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,697) (1,592) (786) (269) (43) - (5,387) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนขัQนตํCา        

ทีCลูกหนีQตอ้งจ่ายตามสญัญา 19,244 13,836 9,316 5,346 1,629 28 49,399 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิต              

ทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

      
(1,916) 

ลูกหนีQตามสญัญาเช่าซืQอ/เช่า

การเงิน - สุทธิ       47,483 

(1) ลกูหนี9ตามสัญญาเช่าซื9อ/เช่าการเงินส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปีรวมลกูหนี9ที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต 

(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที6เกิดขึ9นเมื6อเริ6มแรกจากการให้เช่าซื9อ/เช่าการเงินรอตัดจ่าย 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 จาํนวนเงินทีCถึงกาํหนดชาํระตามสญัญา 

 ภายใน 1 ปี (1) 

เกิน 1 ปีแต่

ไม่เกิน 2 ปี 

เกิน 2 ปีแต่

ไม่เกิน 3 ปี 

เกิน 3 ปีแต่

ไม่เกิน 4 ปี 

เกิน 4 ปีแต่

ไม่เกิน 5 ปี 

มากกวา่       

5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขัQนตน้             

ตามสญัญา 21,618 15,365 10,143 4,921 1,218 20 53,285 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,792) (1,059) (846) (478) (130) (1) (5,306) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนขัQนตํCา        

ทีCลูกหนีQตอ้งจ่ายตามสญัญา 18,826 14,306 9,297 4,443 1,088 19 47,979 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิต                   

ทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

      
(1,659) 

ลูกหนีQตามสญัญาเช่าซืQอ/เช่า

การเงิน - สุทธิ       46,320 

(1) ลกูหนี9ตามสัญญาเช่าซื9อ/เช่าการเงินส่วนที6ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปีรวมลกูหนี9ที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต 

(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที6เกิดขึ9นเมื6อเริ6มแรกจากการให้เช่าซื9อ/เช่าการเงินรอตัดจ่าย 

 ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี6 ตามสัญญาเช่าซื6อและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผืOอผลขาดทุน          

ดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ จาํแนกตามความเสีOยงดา้นเครดิตไดด้งันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ยอดลูกหนีQ                        

หลงัหกัรายได้

ทางการเงิน            

รอการรับรู้ 

ค่าเผืCอผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตทีCคาดวา่

จะเกิดขึQน 

ยอดลูกหนีQ                        

หลงัหกัรายได้

ทางการเงิน               

รอการรับรู้ 

ค่าเผืCอผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตทีCคาดวา่

จะเกิดขึQน 

ลูกหนีQ ทีCไม่มีการเพิCมขึQนอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเสีCยงดา้นเครดิต (Performing) 42,452 241 

 

40,650 183 

ลูกหนีQ ทีCมีการเพิCมขึQนอยา่งมีนยัสาํคญัของ                                 

ความเสีCยงดา้นเครดิต  (Under-performing) 5,084 689 

 

5,829 643 

ลูกหนีQ ทีCมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,863 986 1,500 833 

รวม 49,399 1,916 47,979 1,659 
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14.5 เงนิให้สินเชื@อแก่ลูกหนี>ที@มีปัญหา 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเชืOอแก่ลูกหนี6และดอกเบี6ยคา้งรับกบั

บริษทัทีOมีปัญหาเกีOยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงันี6  

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนรายลูกหนีQ  มูลหนีQ  มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผืCอผลขาดทุนฯ            

ทีCบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1. บริษทัจดทะเบียนทีCเขา้ข่ายถูกเพิก

ถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์                 

จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

- 1 - 1 - 1 - - 

2. บริษทัอืCนทีCมิใช่บริษทัจดทะเบียน       

ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงิน

เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนทีC        

เขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพย ์

9 7 5 5 - - 5 5 

3. บริษทัทีCมีปัญหาในการชาํระหนีQหรือ

ผดินดัชาํระหนีQ  (1) 

643 585 1,708 1,472 344 347 795 741 

(1) เงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนีJที,มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่รวมลูกหนีJเช่าซืJอที,บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือเนื,องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที,

ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและยงัคงจัดชัJนเป็นลกูหนีJ Stage 1 และ Stage 2 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนรายลูกหนีQ  มูลหนีQ  มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผืCอผลขาดทุนฯ            

ทีCบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1. บริษทัทีCมีปัญหาในการชาํระหนีQหรือ

ผดินดัชาํระหนีQ  

71 71 106 98 47 38 77 68 
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15. ค่าเผื@อผลขาดทุนด้านเครดติที@คาดว่าจะเกดิขึ>น 

 รายการเปลีOยนแปลงของค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นสําหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 เป็นดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิQนสุด 31 ธนัวาคม 2564 

 ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต  

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ                           

(สินทรัพย์) 

      

ยอดตน้ปี 3 - - - - 3 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า       

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ - - - - - - 

ยอดปลายปี 3 - - - - 3 

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่า         

ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื#น       

ยอดตน้ปี 1 1 272 - - 274 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า           

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ (1) - (29) - - (30) 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการเปลีCยนแปลง

การจดัชัQน - (1) 1 - - - 

ยอดปลายปี - - 244 - - 244 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที,ไม่มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญของความเสี,ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที,มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญของความเสี,ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที,มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที,มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื,อเริ,มแรกที,ซืJอหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

(5) สินทรัพย์ทางการเงินที,คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิQนสุด 31 ธนัวาคม 2564 

 ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต  

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับ       

ยอดตน้ปี 183 643 857 659 - 2,342 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า           

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ (131) 11 573 53 - 506 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการ

เปลีCยนแปลงการจดัชัQน 86 (120) 34 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีCซืQอหรือไดม้า 109 155 45 - - 309 

สินทรัพยท์างการเงินทีCถูกตดัรายการ - - - (38) - (38) 

ส่วนทีCตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (239) - - (239) 

การโอนเปลีCยนประเภทสินทรัพย ์ - - (265) - - (265) 

ยอดปลายปี 247 689 1,005 674 - 2,615 

สินทรัพย์อื#น        

ยอดตน้ปี - 1 977 - 36 1,014 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า           

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ - - (150) - - (150) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีCซืQอหรือไดม้า - - - - 14 14 

สินทรัพยท์างการเงินทีCถูกตดัรายการ - - - - (18) (18) 

ส่วนทีCตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (31) - - (31) 

การโอนเปลีCยนประเภทสินทรัพย ์ - - 265 - - 265 

ยอดปลายปี - 1 1,061 - 32 1,094 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

(5) สินทรัพย์ทางการเงินที6คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิQนสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2563 

 ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต  

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 

(สินทรัพย์)       

ยอดตน้ปี 4 - - - - 4 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า       

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ (1) - - - - (1) 

ยอดปลายปี 3 - - - - 3 

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื#น       

ยอดตน้ปี 3 - - - - 3 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า       

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ (2) 1 272 - - 271 

ยอดปลายปี 1 1 272 - - 274 

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับ       

ยอดตน้ปี 196 700 1,787 635 - 3,318 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า       

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ (223) 50 354 24 - 205 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการ

เปลีCยนแปลงการจดัชัQน 147 (202) 55 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีCซืQอหรือไดม้า 63 95 31 - - 189 

ส่วนทีCตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (420) - - (420) 

การโอนเปลีCยนประเภทสินทรัพย ์ - - (950) - - (950) 

ยอดปลายปี 183 643 857 659 - 2,342 

สินทรัพย์อื#น        

ยอดตน้ปี - 1 49 - 35 85 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า     

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ - - (2) - 1 (1) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีCซืQอหรือไดม้า - - - - 21 21 

สินทรัพยท์างการเงินทีCถูกตดัรายการ - - - - (21) (21) 

ส่วนทีCตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (20) - - (20) 

การโอนเปลีCยนประเภทสินทรัพย ์ - - 950 - - 950 

ยอดปลายปี - 1 977 - 36 1,014 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

(5) สินทรัพย์ทางการเงินที6คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิQนสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2564 

 ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต  

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

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     

ยอดตน้ปี 1 - - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีCซืQอหรือไดม้า - - 30 - 30 

ยอดปลายปี 1 - 30 - 31 

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับ      

ยอดตน้ปี 7 - 19 98 124 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า            

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ 24 - - 25 49 

ยอดปลายปี 31 - 19 123 173 

สินทรัพย์อื#น      

ยอดตน้ปี - - 5 - 5 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า                 

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ - - (3) - (3) 

ยอดปลายปี - - 2 - 2 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

(5) สินทรัพย์ทางการเงินที6คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิQนสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2563 

 ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต  

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

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     

ยอดตน้ปี - - - - - 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า              

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ 1 - - - 1 

ยอดปลายปี 1 - - - 1 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

(5) สินทรัพย์ทางการเงินที6คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิQนสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 2563 

 ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต  

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

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับ      

ยอดตน้ปี 7 - 21 127 155 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า              

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ - - - (29) (29) 

ส่วนทีCตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (2) - (2) 

ยอดปลายปี 7 - 19 98 124 

สินทรัพย์อื#น      

ยอดตน้ปี - - 5 - 5 

การเปลีCยนแปลงทีCเกิดจากการวดัมูลค่า              

ค่าเผืCอผลขาดทุนใหม่ - - - - - 

ยอดปลายปี - - 5 - 5 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

(5) สินทรัพย์ทางการเงินที6คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

16. ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพย ์(ประเมินราคาโดยผูป้ระเมิน

ภายนอก) และสงัหาริมทรัพย ์ดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ยอดตน้ปี เพิGมขึLน จาํหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการรับชาํระหนีL      

อสงัหาริมทรัพย ์ 1,729 6 (54) 1,681 

สงัหาริมทรัพย ์ 102 651 (617) 136 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการประมูลซืLอจากการขายทอดตลาด     

อสงัหาริมทรัพย ์ 2,481 30 (152) 2,359 

อืGนๆ     

อสงัหาริมทรัพย ์ 402 - (10) 392 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 4,714 687 (833) 4,568 

หกั: ค่าเผืGอการดอ้ยค่า (1,660) 678 93 (889) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,054 1,365 (740) 3,679 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ยอดตน้ปี เพิGมขึLน จาํหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการรับชาํระหนีL      

อสงัหาริมทรัพย ์ 1,735 12 (18) 1,729 

สงัหาริมทรัพย ์ 229 683 (810) 102 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการประมูลซืLอจากการขายทอดตลาด     

อสงัหาริมทรัพย ์ 2,472 145 (136) 2,481 

อืGนๆ     

อสงัหาริมทรัพย ์ 425 - (23) 402 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 4,861 840 (987) 4,714 

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

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,128 810 (884) 3,054 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ยอดตน้ปี เพิGมขึLน จาํหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการรับชาํระหนีL      

อสงัหาริมทรัพย ์ 972 - (36) 936 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการประมูลซืLอจากการขายทอดตลาด     

อสงัหาริมทรัพย ์ 1,624 14 (42) 1,596 

อืGนๆ      

อสงัหาริมทรัพย ์ 243 - - 243 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,839 14 (78) 2,775 

หกั: ค่าเผืGอการดอ้ยค่า (1,241) 714 52 (475) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 1,598 728 (26) 2,300 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ยอดตน้ปี เพิGมขึLน จาํหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการรับชาํระหนีL      

อสงัหาริมทรัพย ์ 974 5 (7) 972 

ทรัพยสิ์นทีGไดจ้ากการประมูลซืLอจากการขายทอดตลาด     

อสงัหาริมทรัพย ์ 1,635 101 (112) 1,624 

อืGนๆ      

อสงัหาริมทรัพย ์ 243 - - 243 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,852 106 (119) 2,839 

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

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 1,606 104 (112) 1,598 
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17. ที@ดนิ อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่า          

ตามราคาที9ตีใหม่ สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เครื9อง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  

 

 

ส่วน   

ปรับปรุง 

ตกแต่ง       

ติดตั6งและ  งานระหวา่ง     

 ที9ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั6ง ที9ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที9ตีใหม่          

1 มกราคม 2564 32 178 497 32 4 - 441 71 1,255 

โอนเปลี9ยนประเภท - - - - - 17 - - 17 

ซื6อเพิ9ม/สญัญาใหม่ - - 47 - 148 - 66 5 266 

โอน/จาํหน่าย - - 104 (7) (151) - (11) (8) (73) 

31 ธนัวาคม 2564 32 178 648 25 1 17 496 68 1,465 

ค่าเสื9อมราคาสะสม           

1 มกราคม 2564 - 29 411 25 - - 85 27 577 

โอนเปลี9ยนประเภท - - - - - 9 - - 9 

โอน/จาํหน่าย - - (44) (6) - - (5) (7) (62) 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี - 15 52 2 - 1 98 17 185 

31 ธนัวาคม 2564 - 44 419 21 - 10 178 37 709 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี           

31 ธนัวาคม 2564 32 134 229 4 1 7 318 31 756 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี         185 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่า          

ตามราคาที9ตีใหม่ สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เครื9อง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  

 

 

ส่วน   

ปรับปรุง 

ตกแต่ง       

ติดตั6งและ  งานระหวา่ง 

  

 

 ที9ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั6ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที9ตีใหม่         

1 มกราคม 2563 32 178 544 59 3 428 29 1,273 

โอนเปลี9ยนประเภท - - - (25) - - 25 - 

ซื6อเพิ9ม/สญัญาใหม่ - - 28 - 11 28 25 92 

โอน/จาํหน่าย - - (75) (2) (10) (15) (8) (110) 

31 ธนัวาคม 2563 32 178 497 32 4 441 71 1,255 

ค่าเสื9อมราคาสะสม          

1 มกราคม 2563 - 14 460 41 - - - 515 

โอนเปลี9ยนประเภท - - - (16) - - 16 - 

โอน/จาํหน่าย - - (80) (2) - (7) (8) (97) 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี - 15 31 2 - 92 19 159 

31 ธนัวาคม 2563 - 29 411 25 - 85 27 577 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

31 ธนัวาคม 2563 32 149 86 7 4 356 44 678 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี        159 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่า          

ตามราคาที9ตีใหม่ สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เครื9อง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  

 

 

ส่วน   

ปรับปรุง 

ตกแต่ง       

ติดตั6งและ  งานระหวา่ง     

 ที9ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั6ง ที9ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที9ตีใหม่          

1 มกราคม 2564 23 46 60 17 - - 74 9 229 

โอนเปลี9ยนประเภท - - - - - 17 - - 17 

ซื6อเพิ9ม/สญัญาใหม่ - - 2 - - - 40 - 42 

โอน/จาํหน่าย - - - (11) - - - - (11) 

31 ธนัวาคม 2564 23 46 62 6 - 17 114 9 277 

ค่าเสื9อมราคาสะสม           

1 มกราคม 2564 - 5 56 13 - - 13 3 90 

โอนเปลี9ยนประเภท - - - - - 9 - - 9 

โอน/จาํหน่าย - - - (10) - - - - (10) 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี - 3 1 2 - 1 22 2 31 

31 ธนัวาคม 2564 - 8 57 5 - 10 35 5 120 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี           

31 ธนัวาคม 2564 23 38 5 1 - 7 79 4 157 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี         31 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่า          

ตามราคาที9ตีใหม่ สินทรัพยซึ์9งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เครื9อง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  

 

 

ส่วน   

ปรับปรุง 

ตกแต่ง       

ติดตั6งและ  

งาน         

ระหวา่ง 

  

 

 ที9ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั6ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที9ตีใหม่         

1 มกราคม 2563 23 46 60 20 - 74 5 228 

ซื6อเพิ9ม/สญัญาใหม่ - - - - - - 4 4 

โอน/จาํหน่าย - - - (3) - - - (3) 

31 ธนัวาคม 2563 23 46 60 17 - 74 9 229 

ค่าเสื9อมราคาสะสม          

1 มกราคม 2563 - 2 54 15 - - - 71 

โอน/จาํหน่าย - - - (3) - - - (3) 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี - 3 2 1 - 13 3 22 

31 ธนัวาคม 2563 - 5 56 13 - 13 3 90 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

31 ธนัวาคม 2563 23 41 4 4 - 61 6 139 

ค่าเสื9อมราคาสาํหรับปี        22 
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ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์สาํนกังานและ

ยานพาหนะจาํนวนหนึOง ซึO งตดัค่าเสืOอมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสืOอม

ราคาสะสมและค่าเผืOอการด้อยค่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 368 ลา้นบาท และ 353 ลา้นบาท ตามลาํดบั                  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 54 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 ตามรายกลุ่ม

ของสินทรัพยซึ์Oงเกณฑที์Oใชป้ระเมินราคาสินทรัพย ์มีดงันี6  

-  ทีOดินประเมินราคาโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)  

-  อาคารประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated replacement cost approach)                  

วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวธีิรายได ้(Income approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของทีOดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี              

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จะเป็นดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ทีGดิน     

ราคาทุน 12 12 3 3 

อาคาร     

ราคาทุน 183 183 45 45 

ค่าเสืGอมราคาสะสม (117) (108) (37) (36) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 66 75 8 9 

ขอ้สมมติฐานหลกัทีOใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาทีOตีใหม่ สรุปไดด้งันี6  

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคา              

ทีGตีใหม่เมืGออตัราตาม            

ขอ้สมมติฐานเพิGมขึLน 

ราคาประเมินทีGดินต่อตารางวา (บาท) 6,500 - 51,000 51,000 ราคาทีGตีใหม่เพิGมขึLน 

ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร 

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

การเปลีOยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซึO งเกิดจากการตีราคาทีOดินและอาคารของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 78 80 51 54 

เพิGมขึLนระหวา่งปี 1 2 - - 

โอนออกระหวา่งปี (3) (4) (2) (3) 

ยอดคงเหลือปลายปี                           

(ก่อนหกัภาษีเงินไดที้GเกีGยวขอ้ง) 76 78 49 51 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  

เงินปันผลได ้

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปลีOยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี6    

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 

ค่าสมาชิก 

ตลาดตราสาร 

อนุพนัธ์ 

และอื9น ๆ  

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 

ระหวา่ง 

พฒันา รวม 

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 

ระหวา่ง 

พฒันา รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2564 327 8 37 372 9 - 9 

ซื6อเพิ9ม 37 - 90 127 2 1 3 

โอน/จาํหน่าย 93 (1) (95) (3) 1 (1) - 

31 ธนัวาคม 2564 457 7 32 496 12 - 12 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

1 มกราคม 2564 200 8 - 208 8 - 8 

โอน/จาํหน่าย - (1) - (1) - - - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 44 - - 44 1 - 1 

31 ธนัวาคม 2564 244 7 - 251 9 - 9 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2564 213 - 32 245 3 - 3 

อายตุดัจาํหน่ายคงเหลือ 0 - 10 ปี 1 - 5 ปี -  0 - 9 ปี -  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี    44   1 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

ค่าสมาชิก           

ตลาดอนุพนัธ์              

และอื9น ๆ  

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งพฒันา รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 302 7 28 337 9 

ซื6อเพิ9ม 13 1 44 58 - 

โอน/จาํหน่าย 12 - (35) (23) - 

31 ธนัวาคม 2563 327 8 37 372 9 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

1 มกราคม 2563 191 7 - 198 8 

โอน/จาํหน่าย (22) - - (22) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 31 1 - 32 - 

31 ธนัวาคม 2563 200 8 - 208 8 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2563 127 - 37 164 1 

อายตุดัจาํหน่ายคงเหลือ 0 - 10 ปี 1 - 5 ปี -  0 - 9 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี    32 - 

 ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จาํนวนหนึO งซึO งตดั

จาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผืOอการดอ้ยค่าเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 128 ลา้นบาท และ 99 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ               

8 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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19. สินทรัพย์/หนี>สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ 

19.1 สินทรัพย์/หนี>สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี6  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,025 917 - - 

หนีL สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (244) (226) (192) (178) 

สุทธิ 781 691 (192) (178) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี6  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลีGยนแปลงในสินทรัพย/์              

หนีL สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีG                      

แสดงในส่วนของ                             

กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึLน 640 582 58 48 

ค่าเผืGอการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 8 7 1 (8) 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 48 57 (2) (4) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 11 1 (2) 

หนีL สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 403 375 28 32 

หนีL สินตามสญัญาเช่าการเงิน/ หนีL สินอืGน 1 1 - 1 

อืGน ๆ 15 7 10 (3) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี  1,127 1,040 96 64 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลีGยนแปลงในสินทรัพย/์              

หนีL สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีG                      

แสดงในส่วนของ                             

กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

หนี=สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงทีGเกิดขึLนเมืGอเริGมแรก 

      จากการใหเ้ช่าซืLอรอตดัจ่าย (91) (93) 2 - 

กาํไรทีGยงัไม่เกิดขึLนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (176) (195) (9) 16 

กาํไรทีGยงัไม่เกิดขึLนจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ์ (50) (33) (17) 18 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (20) (20) - - 

อืGน ๆ (9) (8) (1) - 

หนี=สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (346) (349) (25) 34 

สุทธิ 781 691 71 98 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลีGยนแปลงในสินทรัพย/์              

หนีL สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีG                      

แสดงในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

หนี=สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

กาํไรทีGยงัไม่เกิดขึLนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (142) (139) 5 (3) 

กาํไรทีGยงัไม่เกิดขึLนจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ์ (39) (28) (11) (28) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (10) (10) - - 

อืGน ๆ  (1) (1) 1 1 

หนี=สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (192) (178) (5) (30) 
 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัOวคราวและขาดทุนทางภาษี

ทีOยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 3,122 ลา้นบาท และ 4,719 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,449  ลา้นบาท 

และ 2,873 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ทีOบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

เนืOองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีOจะนาํผล

แตกต่างชัOวคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั6งจาํนวน 
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ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวข้างต้นมีจาํนวน 1,204 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 668 ล้านบาท ใน               

งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจะทยอยสิ6นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2565 - 2569 

19.2   ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี6  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 905 1,555 - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 6 - - 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัGวคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัGวคราว (71) (98) 5 30 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                 

ทีGกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เบด็เสร็จอืGนระหวา่งปี - 94 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที8แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  836 1,557 5 30 

จาํนวนภาษีเงินไดที้OเกีOยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืOนสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี6   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีที8เกี8ยวข้อง:      

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีL                   

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน (9) (8) - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

ทีGกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืGน (16) (169) 9 (42) 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 7 12 - - 

 (18) (165) 9 (42) 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีOใช้

สาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   7,558 9,405 5,292 6,699 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,512 1,881 1,058 1,340 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 6 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีG                  

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (361) (504) (769) (1,508) 

ขาดทุนทางภาษีทีGนาํมาใชป้ระโยชนใ์นระหวา่งปี (157) - (141) - 

ค่าใชจ่้ายทีGไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี                           

ซึG งเป็นผลแตกต่างชัGวคราวทีGคาดวา่จะไม่ไดใ้ช้

ประโยชนท์างภาษี (โอนกลบั) (160) 174 (143) 198 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้Gแสดงอยูใ่น             

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 836 1,557 5 30 
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20.  สินทรัพย์อื@น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เบีLยประกนัภยัคา้งรับ 749 670 - - 

รายไดค้า้งรับ 103 47 2 29 

ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 203 262 - - 

ลูกหนีLสาํนกัหกับญัชี 275 797 - - 

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 271 275 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 258 136 7 8 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 489 608 - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 46 97 11 18 

ดอกเบีLยและเงินปันผลคา้งรับ 108 130 2 7 

ลูกหนีL อืGน 40 31 5 8 

ภาษีมูลค่าเพิGมรอขอคืน 76 36 - - 

ลูกหนีL อืGน - ภาษีมูลค่าเพิGมจ่ายแทนลูกคา้ 47 62 - - 

เงินมดัจาํ 31 31 6 4 

ลูกหนีL อืGน - ลูกหนีLตามสญัญาเช่าซืLอ 1,019 930 - - 

อืGน ๆ  329 375 1 7 

รวม 4,044 4,487 34 81 

หกั: ค่าเผืGอการดอ้ยค่า  (1) (1) - - 

 ค่าเผืGอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึLน (1,094) (1,014) (2) (5) 

สินทรัพยอื์Gน - สุทธิ 2,949 3,472 32 76 
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21.  คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  สินทรัพยท์างการเงินจาํแนกตามการจดัชั6นไดด้งันี6  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนี6 ที9วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอื9น 

ตราสารหนี6                

ที9วดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินใหสิ้นเชื9อ                  

แก่ลูกหนี6และ

ดอกเบี6ย              

คา้งรับ 

ลูกหนี6จากการ

ซื6อขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอื์9น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินที9มี

ความเสี9ยงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 8,950 10,416 - 49,670 843 455 70,334 

Stage 2 (2) - - - 5,084 - 21 5,105 

Stage 3 (3) - - - 1,887 - 1,084 2,971 

POCI (4) - - - 1,195 - - 1,195 

Simplified (5) - - - - - 231 231 

รวม 8,950 10,416 - 57,836 843 1,791 79,836 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินที6คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนี6 ที9วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอื9น 

ตราสารหนี6                

ที9วดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินใหสิ้นเชื9อ                  

แก่ลูกหนี6และ

ดอกเบี6ย                     

คา้งรับ 

ลูกหนี6จากการ

ซื6อขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอื์9น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินที9มี

ความเสี9ยงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 7,815 19,211 43 43,987 1,247 1,084 73,387 

Stage 2 (2) - 39 - 5,829 - 31 5,899 

Stage 3 (3) - - - 1,528 - 978 2,506 

POCI (4) - - - 1,249 - - 1,249 

Simplified (5) - - - - - 261 261 

รวม 7,815 19,250 43 52,593 1,247 2,354 83,302 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินที6คาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนี6 ที9วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอื9น 

ตราสารหนี6                

ที9วดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินใหสิ้นเชื9อ                  

แก่ลูกหนี6และ

ดอกเบี6ย              

คา้งรับ 

ลูกหนี6จากการ

ซื6อขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอื์9น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินที9มี

ความเสี9ยงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 1,348 247 - 4,622 - 13 6,230 

Stage 2 (2) - - - - - - - 

Stage 3 (3) - - - 22 - 2 24 

POCI (4) - - - 251 - - 251 

รวม 1,348 247 - 4,895 - 15 6,505 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนี6 ที9วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอื9น 

ตราสารหนี6                

ที9วดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินใหสิ้นเชื9อ                  

แก่ลูกหนี6และ

ดอกเบี6ย              

คา้งรับ 

ลูกหนี6จากการ

ซื6อขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอื์9น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินที9มี

ความเสี9ยงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 172 7,202 - 676 - 43 8,093 

Stage 2 (2) - - - - - - - 

Stage 3 (3) - - - 22 - 5 27 

POCI (4) - - - 230 - - 230 

รวม 172 7,202 - 928 - 48 8,350 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินที6ไม่มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (12-mth ECL) 

(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารเพิ6มขึ9นอย่างมนัียสาํคัญของความเสี6ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินที6มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื6อเริ6มแรกที6ซื9อหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 เมืGอทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมืGอทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ตัYวแลกเงิน - 11,584 11,584 - 4,872 4,872 

เงินกูย้มืระยะยาว - 2,450 2,450 - 5,450 5,450 

ตัYวสญัญาใชเ้งิน 850 1,100 1,950 990 2,000 2,990 

รวม  850 15,134 15,984 990 12,322 13,312 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในงบการเงิน

รวมได้รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึO งจาํนวน 4,400 ล้านบาท ((i) เงินกู้ยืมจาํนวน 450 ล้านบาท                        

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียวทั6งจาํนวนภายใน 3 ปีนบัแต่วนัทีOเบิกเงินกู ้คิดดอกเบี6ยในอตัราคงทีOต่อปี 

และชาํระดอกเบี6ยรายเดือน (ii) เงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 4 ปี 

นับแต่วนัทีOเบิกเงินกู้ คิดดอกเบี6 ยตามอตัราคงทีOต่อปี และชาํระดอกเบี6 ยเป็นรายเดือน (iii) เงินกู้ยืมในรูป                

ของตัcวสัญญาใชเ้งินจาํนวน 1,200 ลา้นบาท และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามทีOระบุไวใ้นตัcวสัญญาใชเ้งิน        

แต่ละฉบบั คิดดอกเบี6 ยในอตัราคงทีOต่อปี และชาํระดอกเบี6 ยเป็นรายเดือน และ (iv) เงินกูย้ืมในรูปของตัcว

สัญญาใช้เงินจาํนวน 750 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามทีOระบุไวใ้นตัcวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบบั             

และคิดดอกเบี6ยในอตัราคงทีOต่อปี) ซึO งภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงืOอนไข

บางประการตามทีOระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี6 สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (2563: รวมเงินกูย้ืม 

ของบริษทัยอ่ยจาํนวน 7,440 ลา้นบาท) 
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23. ตราสารหนี>ที@ออกและเงนิกู้ยืม 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของตราสารหนี6 ทีOออกและเงินกูย้ืมในประเทศทั6งจาํนวน

เป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งันี6   

 ประเภทของการ  

ปีที9ครบ

กาํหนด  มูลค่าที9              จาํนวนหน่วยที9ออก งบการเงินรวม 

งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 

ตราสาร กูย้มื ปีที9ออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบี6ย ตราไว ้ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

1 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 1,000 500 500 500 500 500 500 

3 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566  5.00 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

4 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 

5 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31 1,000 - 1,800 - 1,800 - - 

6 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564  2.70 1,000 - 170 - 170 - - 

7 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30 1,000 - 500 - 500 - - 

8 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.50 1,000 - 610 - 610 - - 

9 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65 1,000 - 500 - 500 - - 

10 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.66 1,000 - 175 - 175 - - 

11 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94 1,000 2,070 2,070 2,070 2,070 - - 

12 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.30 1,000 1,745 1,745 1,615 1,615 - - 

13 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57 1,000 - 145 - 145 - - 

14 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.67 1,000 - 720 - 720 - - 

15 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.68 1,000 - 300 - 300 - - 

16 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.99 1,000 - 700 - 700 - - 

17 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96 1,000 155 155 155 155 - - 

18 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.00 1,000 1,650 1,650 1,650 1,650 - - 

19 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.10 1,000 190 190 190 190 - - 

20 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 456 456 - - 

21 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 554 554 - - 

22 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

23 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 2,000 2,000 1,470 - - 

24 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 3.20 1,000 3,439 3,439 3,439 3,439 - - 

25 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 

26 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 200 200 200 - - 

27 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2568 3.40 1,000 1,593 1,593 1,593 1,548 - - 

28 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 700 657 657 - - 

29 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2570 3.70 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 - - 

30 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2567 2.00 1,000 3,000 - 3,000 - - - 

31 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2568 2.35 1,000 1,500 - 1,500 - - - 

32 หุน้กูอ้นุพนัธ์  ปี 2564     - 10 - - 

33 ตัYวสญัญาใชเ้งิน  เมื9อทวง

ถาม                  

MLR-1    - 52 - - 

34 ตัYวสญัญาใชเ้งิน  ปี 2565                MLR-1    32 - - - 

35 ตัYวสญัญาใชเ้งิน  ปี 2565 

- 2566 

3.30    201 201 - - 

36 ตัYวแลกเงิน ปี 2564 ปี 2565 0.94, 0.95    996 - 996 - 

  รวมตราสารหนี;   

ที<ออกและ       

เงนิกู้ยืม 

   

   

34,308 33,887 11,696 10,700 
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ตราสาร 1) ถึง 4) และ 22) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชืOอ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้              

โดยกาํหนดชาํระดอกเบี6ยทุกๆ 6 เดือน  

ตราสาร 5) ถึง 6), 13) ถึง 19), 24) ถึง 25) และ 27) ถึง 31) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชืOอ ไม่มีประกนั 

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ โดยกาํหนดชําระดอกเบี6 ยทุกๆ 6 เดือน ซึO งภายใต้ข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้    

บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงืOอนไขบางประการตามทีOระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน

หนี6 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

 ตราสาร 7) ถึง 12), 20), 21), 23) และ 26) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชืOอ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน               

ผูถื้อหุ้นกู ้โดยกาํหนดชาํระดอกเบี6 ยเป็นรายไตรมาส ซึO งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงืOอนไขบางประการตามทีOระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี6 สินต่อส่วนของ           

ผูถื้อหุน้  

24. ประมาณการหนี>สิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิLนสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 

 

ผลประโยชนร์ะยะยาว                     

ของพนกังาน 

ประมาณการ 

รืLอถอน  รวม 

ณ วนัทีG 1 มกราคม 2564 401 9 410 

เพิGมขึLน (ลดลง) ในระหวา่งปี (48) 2 (46) 

เพิGมขึLนจากการรับโอนจากบริษทัทีGเกีGยวขอ้งกนั 4 - 4 

ลดลงจากรายจ่ายทีGเกิดขึLนจริง (44) - (44) 

ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 313 11 324 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิLนสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลประโยชนร์ะยะยาว                     

ของพนกังาน 

ประมาณการ 

รืLอถอน รวม 

ณ วนัทีG 1 มกราคม 2563 468 - 468 

เพิGมขึLน (ลดลง) ในระหวา่งปี (47) 9 (38) 

เพิGมขึLนจากการรับโอนจากบริษทัทีGเกีGยวขอ้งกนั 13 - 13 

ลดลงจากรายจ่ายทีGเกิดขึLนจริง (33) - (33) 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิLนสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 

 

ผลประโยชนร์ะยะยาว

ของพนกังาน        

ประมาณการ    

 รืLอถอน 

 

รวม 

ณ วนัทีG 1 มกราคม 2564 56 3 59 

เพิGมขึLน (ลดลง) ในระหวา่งปี (7) 2 (5) 

เพิGมขึLนจากการรับโอนจากบริษทัทีGเกีGยวขอ้งกนั 4 - 4 

ลดลงจากรายจ่ายทีGเกิดขึLนจริง (6) - (6) 

ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2564 47 5 52 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิLนสุดวนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลประโยชนร์ะยะยาว

ของพนกังาน        

ประมาณการ    

 รืLอถอน 

 

รวม 

ณ วนัทีG 1 มกราคม 2563 52 - 52 

เพิGมขึLน (ลดลง) ในระหวา่งปี (7) 3 (4) 

เพิGมขึLนจากการรับโอนจากบริษทัทีGเกีGยวขอ้งกนั 18 - 18 

ลดลงจากรายจ่ายทีGเกิดขึLนจริง (7) - (7) 

ณ วนัทีG 31 ธนัวาคม 2563 56 3 59 
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ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึO งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมืOอออกจากงานแสดงได้

ดงันี6  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 401 468 56 52 

ส่วนทีGรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  30 39 3 4 

ตน้ทุนดอกเบีLย 7 9 1 1 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลต่างจากการจ่าย                    

ชาํระผลประโยชน ์ (37) (21) - - 

ส่วนทีGรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     

- ส่วนทีGเกิดจากการเปลีGยนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ (28) (89) (11) (12) 

-  ส่วนทีGเกิดจากการเปลีGยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (24) (3) - - 

-  ส่วนทีGเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4 18 - - 

ผลประโยชนข์องพนกังานทีGรับโอนจากบริษทัทีGเกีGยวขอ้งกนั 4 13 4 18 

ผลประโยชนที์Gจ่ายในระหวา่งปี (44) (33) (6) (7) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 313 401 47 56 

ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ 30 ลา้นบาท และ 47 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 16 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั)           

สมมติฐานทีOสาํคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี6   

 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 2.28 - 2.92 1.35 - 1.99 2.32 1.68 

อตัราการขึLนเงินเดือนในอนาคต 4.89 - 5.00 4.79 - 5.00 5.00 5.00 

อตัราการลาออกถวัเฉลีGย (ขึLนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.00 - 19.00 0.00 - 17.00 0.00 - 19.00 0.00 - 16.00 
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ผลกระทบของการเปลีOยนแปลงสมมติฐานทีOสําคัญต่อการเพิOมขึ6 นของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          

ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี6   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2564 

 การเปลีGยนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 15 1 

อตัราการขึLนเงินเดือนในอนาคต เพิGมขึLน 0.5% 14 1 

อตัราการลาออกถวัเฉลีGย ลดลง 0.5% 16 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2563 

 การเปลีGยนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 19 2 

อตัราการขึLนเงินเดือนในอนาคต เพิGมขึLน 0.5% 18 2 

อตัราการลาออกถวัเฉลีGย ลดลง 0.5% 20 2 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาถวัเฉลีOยถ่วงนํ6 าหนกัของภาระผกูพนั

ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 13 - 22 ปี และ 1 - 24 ปี ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ปี และ 14 ปี 

ตามลาํดบั)  

25. หนี>สินจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 

หนีL สินจาก

สญัญา

ประกนัภยั/

ประกนัชีวติ 

สินทรัพย ์          

จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หนีL สินจาก

สญัญา

ประกนัภยั/

ประกนัชีวติ 

สินทรัพย ์          

จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินสาํรองประกนัชีวติสาํหรับ

สญัญาประกนัภยัระยะยาว 5,101 - 5,101 5,812 - 5,812 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                                            

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,883 (152) 1,731 1,839 (210) 1,629 

สาํรองเบีLยประกนัภยัทีGยงัไม่ถือ

เป็นรายได ้ 4,336 (337) 3,999 4,483 (398) 4,085 

ผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์

ประกนัภยัคา้งจ่าย 14 - 14 15 - 15 

หนีL สินอืGนตามสญัญาประกนัภยั 80 - 80 82 - 82 

รวม 11,414 (489) 10,925 12,231 (608) 11,623 
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25.1 เงนิสํารองประกนัชีวติสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,812 6,770 

สาํรองเพิGมขึLนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรมป์ระกนัภยั

ทีGยงัมีผลบงัคบัใช ้(ลดลง) (8) 72 

สาํรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนั 

 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอืGนๆ  (699) (1,319) 

การเปลีGยนแปลงทีGเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                        

สาํรองประกนัภยั (162) 179 

การเปลีGยนแปลงทีGเกิดจากประสบการณ์จริง 158 110 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,101 5,812 

หลกัเกณฑ์และสมมติฐานหลกัที@ใช้ในการประมาณเงนิสํารองประกนัชีวติสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

การประมาณการหนี6 สินทีOเกิดจากสัญญาประกนัภยัระยะยาวมีหลายองค์ประกอบทีOเกีOยวขอ้งและตอ้งใช ้         

ขอ้สมมติฐานหลายประการและมีความไม่แน่นอน ทาํให้ผลทีOเกิดขึ6นจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเนืOองจาก

ความผนัผวน อยา่งไรก็ตาม การประมาณการไดท้าํบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึO งเป็นทีOยอมรับและ

พยายามกาํหนดสมมติฐานและลดความไม่แน่นอนเท่าทีOจะเป็นไปได ้โดยสมมติฐานทีOใชใ้นการประมาณ

มูลค่าหนี6 สินทีO เกิดจากสัญญาประกันภัยระยะยาวประกอบด้วย  (i) อัตรามรณะ  โดยอาศัยข้อมูล

ประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนทีOเกิดขึ6นจริงในอดีต อตัราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกันภยัและ            

ตารางมรณะไทย 2560 โดยคาํนึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ เพศและอายุของผูเ้อาประกนั ความน่าเชืOอถือ

ของขอ้มูล การพิจารณาคดัเลือกรับประกนัภยั (ii) อตัราค่าใชจ่้ายทีOเกีOยวขอ้ง ทั6งในส่วนค่าใชจ่้ายคงทีOและ

ค่าใช้จ่ายผนัแปรทีO เป็นค่าใช้จ่ายทีO เกีOยวข้องกับการดูแลรักษากรมธรรม์ และปรับตามอัตราเงินเฟ้อทีO

เหมาะสม (iii) อตัราการขาดอายแุละการเวนคืนกรมธรรม ์โดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์การขาดอายขุอง

กรมธรรมแ์ละการเวนคืนกรมธรรมที์Oเกิดขึ6นจริงในอดีต และคาํนึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ ช่องทางการ 

จดัจาํหน่ายและความน่าเชืOอถือของขอ้มูล และ (iv) อตัราคิดลด โดยใชอ้ตัราดอกเบี6ยทีOปราศจากความเสีOยง 

ณ วนัประเมิน ซึO งเท่ากบัค่าทีOมากกว่าระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยทีOไม่มีดอกเบี6 ย              

ณ วนัประเมิน กบัค่าเฉลีOยของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละสิ6นไตรมาสทั6งหมด

แปดไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนัประเมิน  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวที@กระทบต่อสํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ผลกระทบของการเปลีOยนแปลงขอ้สมมติทีOสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญา

ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

  

สาํรองประกนัภยัสาํหรับ                          

สญัญาประกนัภยัระยะยาว  

 การเปลีCยนแปลง 

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

หลงัการ                      

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                         

ภาษีเงินได ้                  

เพิCมขึQน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ              

เพิCมขึQน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพิCมขึQน 10% 15 15 (15) (15) 

อตัราค่าใชจ่้าย เพิCมขึQน 10% 9 9 (9) (9) 

อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์

เพิCมขึQน 10% (18) (18) 18 18 

อตัราคิดลด เพิCมขึQน 0.10% (30) (30) 30 30 

อตัรามรณะ ลดลง 10% (15) (15) 15 15 

อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) (9) 9 9 

อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์

ลดลง 10% 19 19 (19) (19) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.10% 30 30 (30) (30) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

  

สาํรองประกนัภยัสาํหรับ                          

สญัญาประกนัภยัระยะยาว  

 การเปลีCยนแปลง 

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

หลงัการ                      

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                         

ภาษีเงินได ้                  

เพิCมขึQน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ              

เพิCมขึQน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพิCมขึQน 10% 17 17 (17) (17) 

อตัราค่าใชจ่้าย เพิCมขึQน 10% 9 9 (9) (9) 

อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์ เพิCมขึQน 10% (27) (27) 27 27 

อตัราคิดลด เพิCมขึQน 0.10% (19) (19) 19 19 

อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) (17) 17 17 

อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) (9) 9 9 

อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์ ลดลง 10% 28 28 (28) (28) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.10% 19 19 (19) (19) 
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25.2 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,839 1,880 

ค่าสินไหมทดแทนทีGเกิดขึLนระหวา่งปี 4,035 4,611 

การเปลีGยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       

ขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 629 205 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (4,620) (4,857) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,883 1,839 

หลกัเกณฑ์และข้อสมมติฐานที@ใช้ในการประเมินสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

การประมาณการหนี6 สินทีOเกิดจากสัญญาประกนัภยัจากค่าสินไหมทดแทนมีหลายองคป์ระกอบทีOมีความ               

ไม่แน่นอน ทาํใหผ้ลทีOเกิดขึ6นจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเนืOองจากความผนัผวน อยา่งไรก็ตาม การประมาณ

การไดท้าํบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึO งเป็นทีOยอมรับและพยายามกาํหนดสมมติฐานและลดความ            

ไม่แน่นอนเท่าทีOจะเป็นไปได ้โดยทัOวไปในการประมาณการจะไม่รวมถึงการเกิดมหัตภยั ทั6งนี6หนี6 สินจาก

สญัญาประกนัภยัจะสิ6นสุดเมืOอไดจ่้ายค่าสินไหมอยา่งสมบูรณ์แลว้ โดยสมมติฐานทีOใชใ้นการประเมินมูลค่า

หนี6 สินทีOเกิดจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย ขอ้สมมติในเรืOองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

(ทั6 งสมมติฐานด้านเศรษฐกิจ พฒันาการของค่าสินไหมทดแทน รูปแบบของสินไหมจ่ายและสินไหม

ทดแทนทีOเกิดขึ6นในอดีต  ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนทีOจดัสรรแลว้ ปัจจยัเชิงคุณภาพและ

ปริมาณในการคดัเลือกมูลค่าของสาํรองส่วนของความเสียหายทีOเกิดขึ6นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 

ค่าเผืOอความผนัผวนทีOอา้งอิงตามประกาศของหน่วยงานทีOเกีOยวขอ้ง) และขอ้สมมติในเรืO องค่าใช้จ่ายทีO

เกีOยวขอ้ง (ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนทีOไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 

Expenses - ULAE)) ความเสีOยงจากการรับประกนัภยัเป็นความเสีOยงทีOเกิดจากความผนัผวนของความถีOและ

ความรุนแรงทีO เกิดความเสียหายทีO เบีO ยงเบนจากสมมติฐานทีOใช้ในการกําหนดอัตราเบี6 ยประกันภัย                      

การคาํนวณเงินสาํรองและการพิจารณารับประกนัภยั  

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวที@กระทบต่อสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสีOยงทีOหนี6 สินจากการรับประกนัภยัจะเพิOมขึ6นหรือลดลง

เนืOองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานทีOใชใ้นการคาํนวณ ซึO งจะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหม

ทดแทนทั6งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสีOยงอาจเกิดจากความถีO

และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายทีOใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามทีOคาดไว ้
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ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่อประมาณการทีOดีทีOสุดของค่าสินไหมทดแทนเมืOอตวัแปร

หลกัมีการเปลีOยนแปลงเป็น ดงันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

  ภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน   

 การเปลีCยนแปลง 

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

หลงัการ

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษีเงิน

ไดเ้พิCมขึQน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            

เพิCมขึQน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหม

ทดแทนสมับูรณ์ เพิCมขึQน 2% 208 195 (195) (156) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหม เพิCมขึQน 2% 18 18 (18) (14) 

อตัราส่วนค่าสินไหม

ทดแทนสมับูรณ์ ลดลง 2% (186) (180) 180 144 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหม ลดลง 2% (17) (17) 17 14 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

  ภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน   

 การเปลีCยนแปลง 

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

หลงัการ

ประกนัภยัต่อ

เพิCมขึQน (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษีเงิน

ไดเ้พิCมขึQน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            

เพิCมขึQน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหม

ทดแทนสมับูรณ์ เพิCมขึQน 2% 205 177 (177) (137) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหม เพิCมขึQน 2% 13 13 (13) (11) 

อตัราส่วนค่าสินไหม

ทดแทนสมับูรณ์ ลดลง 2% (194) (160) 160 128 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 11 
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25.3 สํารองเบี>ยประกนัภัยที@ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,483 4,365 

เบีLยประกนัภยัรับสาํหรับปี 8,496 8,848 

เบีLยประกนัภยัทีGถือเป็นรายไดใ้นปี (8,643) (8,730) 

ยอดคงเหลือปลายปี 4,336 4,483 

25.4 ความเสี@ยงจากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ธุรกจิประกนัชีวติ 

 ความเสีOยงดา้นการรับประกนัภยั คือ ความเสีOยงทีOเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์

ประกนัภยัทีOเกิดขึ6นจริงแตกต่างจากทีOคาดการณ์ไวเ้นืOองจากความผนัผวนของความถีO ความรุนแรงและเวลา

ทีOเกิดความเสียหายเบีOยงเบนจากสมมติฐานทีOใช้ในการกาํหนดอตัราเบี6 ยประกนัภยั การคาํนวณสํารอง

ประกนัภยัและการพิจารณารับประกนัภยั ความเสีOยงดา้นการรับประกนัภยัแบ่งตามทีOมาของความเสีOยงได้

เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสีOยงจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และการกาํหนดอตัราเบี6 ยประกนัภยั ความเสีOยง

ดา้นการพิจารณารับประกนัภยั และความเสีOยงจากการจดัการผลประโยชน์ตามกรมธรรมแ์ละค่าสินไหม

ทดแทน 

 จากความเสีOยงขา้งตน้ บริษทัยอ่ยไดบ้ริหารความเสีOยงโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ทีOสามารถ

แข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบี6ยประกนัภยัและเงืOอนไขในการรับประกนัภยัทีO

สอดคลอ้งกบัความเสีOยง จดัโครงสร้างการลงทุนทั6งในระยะสั6นและระยะยาวใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั

สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบกาํหนดของสัญญาประกันภัย ทบทวนความถูกต้องและ

เหมาะสมของแบบจาํลองทีOใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีการทบทวนหลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับ

ประกันภัยให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความเสียหายจากแต่ละปัจจัยเสีO ยง มีการสอบทานความ

สมเหตุสมผลของการใชข้อ้สมมติหลกัในการประมาณสาํรองประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของ

สาํรองประกนัชีวิตดว้ยการกาํหนดเหตุการณ์จาํลองทีOอาจจะเกิดขึ6น เช่น การเปลีOยนแปลงของอตัราดอกเบี6ย

ซึO งมีผลต่ออตัราคิดลด เพืOอให้บริษัทย่อยมีสํารองประกันชีวิตทีO เพียงพอต่อภาระทีOบริษัทย่อยพึงมีต่อ              

ผูถื้อกรมธรรม ์
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 ธุรกจิประกนัภัย 

ความเสีOยงจากการรับประกนัภยัเป็นความเสีOยงทีOเกิดจากความผนัผวนของความถีOและความรุนแรงของ 

ความเสียหายทีOเบีOยงเบนจากสมมติฐานทีOใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี6ยประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรองและ

การพิจารณารับประกันภัย บริษัทย่อยมีแนวทางการบริหารความเสีO ยงด้านการรับประกันภัย โดยมี

วตัถุประสงคเ์พืOอเป็นแนวทางในการสนบัสนุนให้บริษทัยอ่ยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จึงไดแ้บ่งประเภท

ความเสีOยงดา้นการรับประกนัภยัให้ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารงานอย่างชัดเจน และมีความ

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัยอ่ย โดยแบ่งเป็น ความเสีOยงจากการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดอตัรา

เบี6ยประกนัภยั  ความเสีOยงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั และความเสีOยงจากการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

จากความเสีOยงขา้งตน้ บริษทัยอ่ยไดพ้ฒันาเครืOองมือทีOใชป้ระเมินความเสีOยงภายใตปั้จจยัความเพียงพอของ

ขอ้มูลสถิติและสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการคาํนวณดชันีชี6 วดัความเสีOยงต่าง ๆ โดยการ

ประเมินอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพืOอใหค้รอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัดา้น

การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดอตัราเบี6ยประกนัภยั เพืOอใหม้ัOนใจวา่ เงินรับจากเบี6ยประกนัภยั

จะสูงกว่าผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทน การประเมินความเสีOยงสูงสุดทีOบริษทัยอ่ยมีโอกาสเกิด

ความเสียหายจากเหตุการณ์มหันตภยั โดยพิจารณาจากขอ้มูลสถิติทีOเกีOยวขอ้ง ทั6งภายในและภายนอก และ

การประเมินความเสีOยงจากความเพียงพอของเงินสํารองค่าสินไหม ทั6งนี6 ผลจากการประเมินความเสีOยง

ขา้งตน้ บริษทัย่อยจะไดมี้การติดตามและการรายงานความเสีOยงต่อคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและฝ่ายงาน                 

ทีOเกีOยวขอ้ง เพืOอให้รับทราบ หรือให้มีกระบวนการในการตอบสนองต่อความเสีOยงไดอ้ย่างเหมาะสมและ              

ทนักาล  

26. หนี>สินอื@น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนีL อืGน 391 765 16 508 

บญัชีพกัเงินรับจากลูกหนีLรอตดับญัชี 159 130 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 11 13 - - 

ดอกเบีLยคา้งจ่าย 220 243 82 82 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 447 743 - - 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 517 417 57 71 

ค่าใชจ่้ายอืGนคา้งจ่าย 453 438 9 13 

เบีLยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,520 1,550 - - 

เจา้หนีLบริษทัประกนัภยัต่อ 468 719 - - 

หนีL สินตามสญัญาเช่า 387 435 83 66 

อืGน ๆ 465 371 35 35 

รวมหนีL สินอืGน 5,038 5,824 282 775 
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27.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซื>อคืน 

 ในระหวา่งปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิทีOแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิ

เป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวน 150 หุ้น ดงันั6น ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิทีO

ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,006 หุ้น ซึO งหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญั

ได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเงืOอนไข 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซื6อคืนจาํนวน 116,512,970 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 5,863 

ลา้นบาท ครบตามวงเงินทีOไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุนซื6อคืนดงักล่าวมีเงืOอนไขตอ้ง

จาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นับจากวนัซื6อหุ้นคืนเสร็จสิ6น นอกจากนี6  บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมส่วน

หนึOงไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซื6อคืน 

28. องค์ประกอบอื@นของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลี8ยนสัดส่วนการถือหุ้นในเงนิลงทุน

ในบริษทัย่อย/บริษทัร่วม (4,517) (4,305) (4,517) (4,305) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลีGยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      

ตราสารหนีL  2 32 4 5 

ตราสารทุน 1,319 1,264 684 620 

รวม 1,321 1,296 688 625 

ส่วนตํGากวา่ทุนจากการเปลีGยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

ตราสารหนีL  - (4) - - 

ตราสารทุน (206) (79) (34) (15) 

รวม (206) (83) (34) (15) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปลีGยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,115 1,213 654 610 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (130) (141) (131) (122) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลี8ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน - สุทธิ 985 1,072 523 488 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 75 78 49 51 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15) (15) (10) (10) 

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - สุทธิ 60 63 39 41 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื8นในบริษทัย่อย  - - 483 606 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื8นในบริษทัร่วม                

และการร่วมค้า  167 388 167 388 

ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลี8ยนแปลงสัดส่วน              

การถือหุ้นในบริษทัย่อยของบริษทัร่วม 76 81 76 81 

รวม (3,229) (2,701) (3,229) (2,701) 
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29. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึO งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี6 จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จาํนวนแลว้ 

30.  เงนิปันผล 

 ในระหวา่งปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงันี6  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ 

วนัทีCจ่าย                   

เงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  

เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล                 

ของปี 2564 

ทีCประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เมืCอวนัทีC                        

30 สิงหาคม 2564 

1,258 1.20 28 กนัยายน 2564 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล                 

ของปี 2563 

ทีCประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เมืCอวนัทีC                       

19 เมษายน 2564 

1,888 1.80 19 พฤษภาคม 2564 

  3,146 3.00  

เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล 

ของปี 2563 

ทีCประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ เมืCอวนัทีC                      

29 กรกฎาคม 2563 

1,258 1.20 27 สิงหาคม 2563 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล 

ของปี 2562 

ทีCประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เมืCอวนัทีC                      

30 มีนาคม 2563 

1,888 1.80 28 เมษายน 2563 

  3,146 3.00  
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31. รายได้ดอกเบี>ย 

 รายไดด้อกเบี6ยสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                             

เงินฝากสถาบนัการเงิน 81 150 14 21 

สินทรัพยท์างการเงินทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า                        

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 27 83 1 - 

เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1 2 - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่ายติุธรรม                             

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน 115 234 15 48 

เงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีL  372 228 138 58 

การใหเ้ช่าซืLอและสญัญาเช่าการเงิน 3,430 3,516 - - 

รวมรายไดด้อกเบีLย 4,026 4,213 168 127 

32.     ค่าใช้จ่ายดอกเบี>ย 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบี6ยสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                                     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 255 216 - - 

ตราสารหนีL ทีGออกและเงินกูย้มื     

- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสัLน 1,062 1,350 422 551 

- อืGน ๆ 9 23 1 13 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 16 19 1 1 

อืGน ๆ 13 12 2 2 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีLย 1,355 1,620 426 567 
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33. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

ค่านายหนา้จากการซืLอขายหลกัทรัพยแ์ละ                   

สญัญาซืLอขายล่วงหนา้ 1,269 1,104 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเกีGยวกบัธุรกิจเช่าซืLอ 178 162 - - 

ค่านายหนา้รับจากการรับประกนัภยั 194 212 - - 

อืGน ๆ 245 181 1 - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,886 1,659 1 - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (432) (410) (1) (1) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,454 1,249 - (1) 

34. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื@องมือทางการเงนิที@วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืOองมือทางการเงินทีOวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี

สิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารหนีL  (1) (51) (4) 4 

ตราสารทุน 63 (145) 8 18 

หน่วยลงทุน 10 (1) 6 (1) 

อนุพนัธ์ 455 348 362 142 

รวม 527 151 372 163 
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35. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรจากการตดัรายการ     

สินทรัพยที์Gจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์Gถือไวเ้พืGอขาย - 3,737 - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน  (13) 20 - 3 

เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 10 - - - 

รวม (3) 3,757 - 3 

36. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

เบีLยประกนัภยั/ประกนัชีวติรับ 8,795 9,143 

หกั: เบีLยประกนัภยั/ประกนัชีวติจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (732) (997) 

เบีLยประกนัภยั/ประกนัชีวติรับสุทธิ 8,063 8,146 

บวก (หกั): สาํรองเบีLยประกนัภยั/ประกนัชีวติทีGยงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพิGมขึLน) 

ลดลงจากปีก่อน 85 (437) 

รวม 8,148 7,709 
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37. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสาํหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,293 4,292 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (460) (770) 

ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 813 1,602 

หกั: ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัต่อ (4) (41) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 1,323 1,395 

หกั: ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (209) (289) 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (711) (950) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืGนๆ 692 582 

รวม 5,737 5,821 

38. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการนี6 เป็นผลประโยชน์ทีOจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (บริษทัมหาชน) 

ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีOเกีOยวขอ้งทีOจ่าย

ให้กบักรรมการซึO งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 47 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ลา้นบาท) ซึO งอนุมติัโดย   

ทีOประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

39. ผลขาดทุนด้านเครดติที@คาดว่าจะเกดิขึ>น (โอนกลบั) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6น (โอนกลบั) สําหรับปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                

มีดงันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึLน (โอนกลบั)     

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน                         - (1) - - 

 เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน (30) 271 30 1 

 เงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีLและดอกเบีLยคา้งรับ 659 337 48 (29) 

 สินทรัพยอื์Gน (154) (1) (3) - 

ขาดทุนจากการขายเงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีL  8 - - - 

รวม 483 606 75 (28) 
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40. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั6นพื6นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีOเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOน) ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลีOยถ่วงนํ6 าหนักทีOออกอยู่ในระหว่างปีโดยสุทธิจาก            

หุน้สามญัซื6อคืนทีOถือโดยบริษทัฯ 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีOเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีOยถ่วงนํ6 าหนกัทีOออกอยูใ่นระหว่างปีสุทธิจาก

หุ้นสามญัซื6อคืนทีOถือโดยบริษทัฯกบัจาํนวนถวัเฉลีOยถ่วงนํ6 าหนกัของหุ้นสามญัทีOบริษทัฯอาจตอ้งออกเพืOอ

แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั6 งสิ6นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิQนสุดวนัทีC 31 ธนัวาคม 

 

กาํไรสาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั                

ถวัเฉลีCยถ่วงนํQาหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขัCนพืCนฐาน       

กาํไรส่วนทีCเป็นของบริษทัฯ 5,287,180 6,669,030 1,048,604 1,065,512 5.04 6.26 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิทีCมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       

 หุน้สามญั - - 13 13   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรทีCเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 5,287,180 6,669,030 1,048,617 1,065,525 5.04 6.26 

41. กองทุนสํารองเลี>ยงชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั6งกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพขึ6นตามพระราชบญัญติั

กองทุนสํารองเลี6 ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึO งประกอบดว้ยเงินทีOพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             

2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินทีOบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ในอตัราทีOกาํหนด และจะจ่าย

ให้แก่พนักงานในกรณีทีOออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนรวม 69 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ลา้นบาท) 

(2563: 69 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 10 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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42.      รายการธุรกจิกบักจิการที@เกี@ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีOสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีOเกีOยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงืOอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีOตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั6นและ

เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึO งรายการทีOมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี6  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563 (สาํหรับปี 2564) 

รายการที<เกดิขึ;นในระหว่างปี      

บริษทัย่อย       

มูลค่าซื6อเงินลงทุนในตราสารหนี6  - - - 43  

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 884 - ราคาที9ตกลงกนัตามสญัญา 

รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 1,076 5,199 ตามราคาทุน 

รายไดด้อกเบี6ย - - 101 42 อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 1.255 - MLR-1 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและบริการอื9น - - 132 57 อตัราที9ตกลงกนัตามสญัญา 

บริษทัร่วม      

มูลค่าซื6อเงินลงทุนในตราสารหนี6  5,409 - 670 - ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี6  1,599 - 1,134 - ราคาตลาด 

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วม                  

และการร่วมคา้ 

3,948 881 3,030 881 ราคาที9ตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบี6ย 4 2 4 - อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 0.10 - 4.00 ต่อปี 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 71 21 - - อตัราที9ตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอื้9น 2 4 2 -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบี6ย 17 3 - - อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 1.00 - MLR-1 ต่อปี 

เงินปันผลจ่าย 390 390 390 390 ตามที9ประกาศจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 864 32 - - อตัราที9ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอื9น 81 176 23 18  

บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั       

มูลค่าซื6อเงินลงทุนในตราสารหนี6  5,134 28,886 2,330 12,010 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี6  906 12,128 245 10,775 ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบี6ย 17 83 11 20 อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 0.05 - 0.50 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล 57 77 50 77 ตามที9ประกาศจ่าย 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 27 74 - - อตัราที9ตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอื้9น 90 99 3 -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบี6ย 7 17 - - อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 1.16 - 1.20 ต่อปี 

เงินปันผลจ่าย  803 190 - - ตามที9ประกาศจ่าย 

ค่าบริหารโครงการจ่าย 22 25 12 13 อตัราที9ตกลงกนัตามสญัญาซึ9งคาํนวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาที9ใช ้

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 284 244 - - อตัราที9ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอื9น 133 927 3 3  
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัทีOมีสาระสาํคญัทีOเกิดขึ6นในระหว่างปี 2564 และ 2563 สามารถแสดงดว้ย

ยอดถวัเฉลีOยจากยอดคงคา้ง ณ วนัสิ6นเดือน ซึO งมีรายละเอียดดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทัย่อย      

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ  - - 2,159 684 

บริษทัร่วม      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 499 102 780 - 

เงินลงทุนในตราสารหนีQ  145 - - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีQ สิน) 861 - - - 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื  172 51 - - 

บริษทัที#เกี#ยวข้องกนั      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 3,485 8,604 2,154 3,135 

เงินลงทุนในตราสารหนีQ  23 46 - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีQ สิน) 686 356 - - 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทั

ทีOเกีOยวขอ้งกนัทีOมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 สินทรัพย ์ หนี6 สิน 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเชื9อแก่

ลูกหนี6และ

ดอกเบี6ย           

คา้งรับ สินทรัพยอื์9น 

รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี6           

ที9ออกและ                  

เงินกูย้มื หนี6 สินอื9น 

บริษทัร่วม       

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 2,687 - 84 2,700 - - 

บมจ. เอม็ บี เค - - 13 - 150 96 

บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั       

บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 91 1,400 - 240 

 2,687 - 188 4,100 150 336 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรัพย ์ หนี6 สิน 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเชื9อแก่

ลูกหนี6และ

ดอกเบี6ย           

คา้งรับ สินทรัพยอื์9น 

รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี6            

ที9ออกและ                  

เงินกูย้มื หนี6 สินอื9น 

บริษทัร่วม       

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั

(มหาชน) 52 - 190 - - 71 

บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 74 

บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชั9นส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 

บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั       

บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนัหลายแห่ง 2,070 - 74 1,000 - 243 

 2,122 - 275 1,000 48 390 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 สินทรัพย ์ หนี6 สิน 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเชื9อ

แก่ลูกหนี6และ

ดอกเบี6ยคา้งรับ สินทรัพยอื์9น 

รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี6        

ที9ออกและ      

เงินกูย้มื หนี6 สินอื9น 

บริษทัย่อย       

บบส. เอน็ เอฟ เอส - 300 - - - - 

บจ. ธนชาต เอสพีว ี1 - 1,087 - - - - 

บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 - - - - 

บจ. ธนชาตพลสั - 1,724 - - - - 

บบส. ที เอส  - 200 1 - - - 

บบส. แมก๊ซ์  - 160 - - - - 

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - 1,000 - - - - 

บมจ. ราชธานีลิสซิ9ง - - 245 - - - 

บริษทัร่วม       

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 1,348 - - - - 1 

บมจ. เอม็ บี เค - - 5 - - 94 

 1,348 4,474 251 - - 95 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 สินทรัพย ์ หนี6 สิน 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเชื9อแก่
ลูกหนี6และ
ดอกเบี6ย           
คา้งรับ สินทรัพยอื์9น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหนี6         
ที9ออกและ       
เงินกูย้มื หนี6 สินอื9น 

บริษทัย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 4 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีว ี1 - - 1 - - - 
บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ - - 6 - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 1 - - - 

บบส. ที เอส  - - 2 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีว ี2 - - 1 - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 244 3 - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - - 2 - - - 
บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 5 - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซิ9ง - - 247 - - - 

บจ. รักษาความปลอดภยัสคิบ -        
        เซอร์วสิ - - 3 - - - 
บริษทัร่วม       
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 66 
บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั       

ธนาคารธนชาต 172 - - - - - 

 172 669 278 - - 66 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเชืOอแก่บริษทัยอ่ยดงันี6  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ชืGอบริษทั อตัราดอกเบีLย 2564 2563 

 (สาํหรับปี 2564)   

บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั เงินกูลู้กหนีLชัLนดี (MLR) ของธนาคาร             

ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 1% 

300 422 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จาํกดั เงินกูลู้กหนีLชัLนดี (MLR) ของธนาคาร              

ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 1% 

1,087 - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีLชัLนดี (MLR) ของธนาคาร               

ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 1% 

3 3 

บริษทั ธนชาต พลสั จาํกดั เงินกูลู้กหนีLชัLนดี (MLR) ของธนาคาร               

ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 1% 

1,724 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั เงินกูลู้กหนีLชัLนดี (MLR) ของธนาคาร            

ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 1% 

200 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีLชัLนดี (MLR) ของธนาคาร               

ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 1% 

160 244 

บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1.422% 1,000 - 

รวม  4,474 669 



 

105 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในกิจการทีOเกีOยวขอ้งกนั โดยการมี

ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 1,850  

ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,616 ลา้นบาท) (2563: 1,762 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,544 

ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างปีสิ6นสุดวนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลประโยชน์ให้แก่

ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั6งหมดดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัLนของพนกังาน 315 371 158 144 

ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัออกจากงาน 10 8 2 1 

 325 379 160 145 

43. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(3) ธุรกิจ

ประกนัชีวติ (4) ธุรกิจประกนัภยั (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และ (6) ธุรกิจเช่าซื6อและลีสซิOง  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพืOอวตัถุประสงคใ์นการ

ตัดสินใจทีO เกีOยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยวดัผลการดาํเนินงานจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานแต่ละ          

ส่วนงาน  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี6   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวติ 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซื6อ

และลีสซิ9ง ธุรกิจอื9น 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบี6ยสุทธิ (258) 171 94 103 20 2,522 19 - 2,671 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื9น 5,978 1,515 77 2,112 306 504 885 (2,864) 8,513 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื9น ๆ (353) (859) (139) (1,227) (127) (454) (146) 162 (3,143) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที9คาดวา่        

จะเกิดขึ6น (75) - 74 (26) (3) (495) (3) 45 (483) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 5,292 827 106 962 196 2,077 755 (2,657) 7,558 

ภาษีเงินได ้ (5) (166) 4 (194) (32) (398) (46) 1 (836) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย       

ที9ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,287 661 110 768 164 1,679 709 (2,656) 6,722 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวติ 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซื6อ

และลีสซิ9ง ธุรกิจอื9น 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบี6ยสุทธิ (440) 160 156 188 27 2,462 40 - 2,593 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื9น 7,427 1,177 (337) 2,031 98 568 4,447 (5,094) 10,317 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื9น ๆ (316) (739) (142) (1,137) (63) (429) (160) 87 (2,899) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที9คาดวา่        

จะเกิดขึ6น 28 - (73) (147) (52) (305) - (57) (606) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 6,699 598 (396) 935 10 2,296 4,327 (5,064) 9,405 

ภาษีเงินได ้ (30) (119) 13 (190) (5) (435) (792) 1 (1,557) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย       

ที9ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,669 479 (383) 745 5 1,861 3,535 (5,063) 7,848 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวติ 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ              

เช่าซื6อและ   

ลีสซิ9ง ธุรกิจอื9น 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2564  77,336 8,679 6,353 14,899 2,067 48,956 16,731 (32,286) 142,735 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2563 75,022 6,852 7,064 15,342 2,318 48,305 14,729 (28,876) 140,756 

ขอ้มูลเกีOยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีOมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่

ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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44. ทรัพย์สินที@มีภาระผูกพนั 

 ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นทีOมีภาระผกูพนั ซึO งมีมูลค่าตามบญัชี 

ดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     

วางประกนักบันายทะเบียน 2,174 1,530 - - 

วางประกนัศาล 1 1 - - 

วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 

วางประกนัเครืGองรูดบตัร EDC 1 1 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

วางประกนักบันายทะเบียน 21 847 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสงัหาริมทรัพยส่์วนทีGใหสิ้ทธิแก่ลูกหนีL                              

ในการซืLอคืนหรือซืLอก่อน 8 4 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนทีGทาํสญัญาจะซืLอจะขายกบั

ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือ                           

การโอนกรรมสิทธิ\  29 18 8 - 

 2,238 2,405 8 - 

45. ภาระผูกพนัและหนี>สินที@อาจเกดิขึ>นในภายหน้า 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ภาระผกูพนัและหนี6 สินทีOอาจเกิดขึ6นในภายหนา้ทีOมีสาระสาํคญัมีดงันี6  

45.1 การคํ>าประกนั 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือคํ6าประกนัทีOออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจาํนวนเงินประมาณ 

1 ลา้นบาท เพืOอคํ6 าประกนัการใช้ไฟฟ้า และบริษทัย่อยแห่งหนึO งมีหนังสือรับรองทีOบริษทัย่อยออกให้แก่

พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ หรือศาล หรือผูมี้อาํนาจในการปล่อยชัOวคราว เพืOอเป็นหลกัประกนั

ในการขอประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยั ซึO งเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีต่าง ๆ ในวงเงินประมาณ 10 ลา้นบาท 

นอกจากนี6  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาอนุพนัธ์ตามทีOกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 



 

108 

45.2  ภาระผูกพนัเกี@ยวกบัสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัทีO  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระทีOต้องจ่ายค่าบริการทีO เกีOยวข้องกับทรัพยสิ์น                          

รอการขาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและค่าบริการอืOน ๆ พร้อมทั6งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนกังาน

ตามสญัญาเช่าระยะสั6นหรือมูลค่าตํOาดงันี6  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2565 116 - 

2566 41 - 

2567 เป็นตน้ไป 123 - 

45.3 หนี>สินที@อาจจะเกดิขึ>น/คดฟ้ีองร้อง 

ณ  วนัทีO  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี6 สินทีOอาจจะเกิดขึ6 นจากการถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 195 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซึO งผลของคดียงั

ไม่เป็นทีOสิ6นสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั6งสํารองหนี6 สินทีOอาจเกิดขึ6นไวแ้ลว้

บางส่วน และส่วนทีOเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชืOอมัOนว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ6นจึง

ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหนี6 สิน ณ ปัจจุบนั  

46. การบริหารความเสี@ยง 

46.1 ความเสี@ยงด้านเครดติ 

ความเสีOยงดา้นเครดิต คือ ความเสีOยงทีOบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเนืOองมาจากการ

ทีOลูกหนี6หรือคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัทีOระบุไวใ้นเครืOองมือ

ทางการเงินได้ มูลค่าสูงสุดของความเสีO ยง คือ มูลค่าตามบัญชีของเครืO องมือทางการเงินหักด้วยค่าเผืOอ             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตตามทีOแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

แนวทางการบริหารความเสี@ยงด้านเครดติ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการบริหารความเสีOยงดา้นเครดิตจากการให้สินเชืOอ การประกนัภยัและสินทรัพย์

ลงทุน ดงันี6  

1.  ความเสีOยงดา้นเครดิตสาํหรับการประกนัภยั  

1.1 ความเสีOยงดา้นเครดิตสําหรับการประกนัภยัต่อ บริษทัย่อยไดใ้ห้ความสําคญัต่อการกระจาย

ความเสีOยงภยัจากการรับประกนัภยั ดงันั6น การโอนความเสีOยงไปยงับริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อจึง

ต้องพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพนั    

บริษทัยอ่ยจึงกาํหนดใหมี้การทาํการประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อภายในประเทศทีOมี

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนไม่ตํOากวา่ร้อยละ 150 (Risk Grade 3) และบริษทัรับประกนัภยัต่อ

ต่างประเทศทีOมีการจดัอนัดบัความน่าเชืOอถือไม่ตํOากวา่ A-  
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1.2 ความเสีOยงดา้นเครดิตจากการจดัเกบ็เบี6ยประกนัภยัคา้งรับ บริษทัยอ่ยไดค้วบคุมใหส้ดัส่วนของ

เบี6ยประกนัภยัคา้งรับอยูใ่นระดบัทีOเหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑที์Oสาํนกังาน คปภ. กาํหนด 

โดยจะมีการรายงานสถานะความเสีO ยงต่อคณะกรรมการอย่างสมํOาเสมอ เพืOอให้ฝ่ายงานทีO

เกีOยวขอ้งรับทราบและดาํเนินการติดตาม  

2.  ความเสีOยงดา้นเครดิตจากสินทรัพยล์งทุน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัสรรการลงทุนให้กระจายความเสีOยงไปยงัสินทรัพยล์งทุนประเภท 

ต่าง ๆ ตามกลยทุธ์และนโยบายการลงทุน สาํหรับตราสารหนี6  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้ระจายการ

ลงทุนโดยคาํนึงถึงอนัดบัความน่าเชืOอถือของตราสารหรืออนัดบัความน่าเชืOอถือของบริษทัผูอ้อกตรา

สารเป็นสาํคญั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี6 ทีOมีอนัดบัความน่าเชืOอถือ

ไม่ตํOากวา่ A-  

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะเกิดขึ6นใน 12 เดือนขา้งหน้า บริษทัฯและบริษทัย่อย              

มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปนี6   

Stage I สินทรัพยท์างการเงินทีOไม่มีการเพิOมขึ6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีOยงดา้นเครดิต (12 -month 

ECL) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินทีOมีอนัดบัความน่าเชืOอถือ ตั6งแต่ BBB- (Investment Grade) ขึ6นไป 

ความเสีO ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาตํO าและการเปลีOยนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจระยะยาว                

ไม่อาจลดความสามารถในการชาํระกระแสเงินสดตามสญัญาได ้

Stage II สินทรัพยท์างการเงินทีOมีการเพิOมขึ6นอย่างมีนัยสําคญัของความเสีO ยงด้านเครดิต (Lifetime 

ECL-not credit impaired) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินทีOถูกลดอนัดบัความน่าเชืOอถือตํOากว่า BBB- 

(ตํOากวา่ Investment Grade)  

Stage III สินทรัพยท์างการเงินทีOมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL-credit impaired) กล่าวคือ

สินทรัพยท์างการเงินทีOถูกลดอนัดับความน่าเชืOอถือตํOากว่า BBB- (ตํOากว่า Investment Grade) หรือ              

ผดินดัชาํระการจ่ายดอกเบี6ยหรือเงินตน้ตั6งแต่ 1 วนัขึ6นไป หรือผูอ้อกตราสารทางการเงินประสบปัญหา

ทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั หรือมีความเป็นไปไดสู้งทีOผูอ้อกสินทรัพยท์างการเงินจะลม้ละลายหรือ

ตอ้งปรับโครงสร้างทางการเงิน 
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3.  ความเสีOยงดา้นเครดิตจากการใหสิ้นเชืOอ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสีOยงดา้นการให้สินเชืOอทีOเกีOยวเนืOองกบัลูกหนี6 เงินให้กูย้ืม และมีการ

บริหารความเสีOยงโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและกระบวนการในการควบคุมสินเชืOอทีOเหมาะสม                

มีการบริหารความเสีOยงในขั6นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเชืOอ การวเิคราะห์ความเสีOยงการวเิคราะห์

ความสามารถในการชาํระหนี6และการสอบทานสินเชืOอ เพืOอการสอบทานและทบทวนคุณภาพสินเชืOอ

เพืOอเป็นการป้องกนัและแก้ไขสินเชืOอทีOจะเป็นปัญหาในอนาคต ดงันั6น บริษทัฯและบริษทัย่อยจึง           

ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีOเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชืOอ นอกจากนี6  การให้สินเชืOอของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เนืOองจากมีลูกหนี6อยูจ่าํนวนมากราย และจาํนวนเงินสูงสุดทีO

บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชืOอ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหนี6 เงินให้กูย้ืม

หลงัหกัค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6นทีOแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี@ยงด้านเครดติ 

ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีOยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน                        

(ไม่รวมสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่จะ

เกิดขึ6น โดยไม่คาํนึงถึงหลกัประกนัและการดาํเนินการใด ๆ เพืOอเพิOมความน่าเชืOอถือ ฐานะเปิดต่อความเสีOยง

ดา้นเครดิต มีดงันี6   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563  2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงิน     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,950 7,815 1,348 172 

เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 653 2,021 251 1,101 

เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - 43 - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีL ทีGวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืGน 10,416 19,250 247 7,202 

เงินใหสิ้นเชืGอแก่ลูกหนีLและดอกเบีLยคา้งรับ 57,836 52,593 4,895 928 

ลูกหนีLจากการซืLอขายหลกัทรัพย ์ 843 1,247 - - 

สินทรัพยอื์Gน 1,791 2,354 15 48 

รวมฐานะเปิดต่อความเสีGยงดา้นเครดิต 80,489 85,323 6,756 9,451 
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การวเิคราะห์คุณภาพด้านเครดติ 

ความเสีOยงดา้นเครดิต เป็นความเสีOยงทีOลูกหนี6หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาส่งผลใหบ้ริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยขาดทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบริษทักาํหนดนโยบายในการบริหารความเสีOยงดา้นเครดิต 

โดยทาํการวเิคราะห์เครดิตจากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเนืOอง  

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเกีOยวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวนเงินทีOแสดงในตาราง 

สําหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั6นตน้ (ก่อนหักค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่าจะ

เกิดขึ6น)  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต 

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ -             

เงนิฝากสถาบันการเงนิ  

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 8,950 - - - - 8,950 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 3 - - - - 3 

       

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น                      

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 10,416 - - - - 10,416 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - 244 - - 244 

       

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับ       

ไม่คา้งชาํระ 44,416 196 - 297 - 44,909 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั 5,254 86 - - - 5,340 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั - 3,415 - - - 3,415 

คา้งชาํระ 61 - 90 วนั - 1,387 - - - 1,387 

มากกวา่ 90 วนัขึQนไป - - 1,887 898 - 2,785 

รวม 49,670 5,084 1,887 1,195 - 57,836 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 247 689 1,005 674 - 2,615 

       

ลูกหนีCจากการซืCอขายหลกัทรัพย์        

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ 843 - - - - 843 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - - - - - 

       

สินทรัพย์อื#น        

สินทรัพยอื์Cน 455 21 1,084 - 231 1,791 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - 1 1,061 - 32 1,094 
(1) ไม่มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (12-mth ECL) 
(2) มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื,อเริ,มแรกที,ซืJอหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต 

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ -             

เงนิฝากสถาบันการเงนิ 

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 7,815 - - - - 7,815 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 3 - - - - 3 

       

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วยวธีิ               

ราคาทุนตดัจําหน่าย                

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 43 - - - - 43 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - - - - - 

       

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น                      

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 19,211 - - - - 19,211 

กลุ่มตํCากวา่ระดบัการลงทุน - 39 - - - 39 

รวม 19,211 39 - - - 19,250 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 1 1 272 - - 274 

       

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับ       

ไม่คา้งชาํระ 38,847 - - 16 - 38,863 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั 5,082 - - 62 - 5,144 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั - 3,635 - 54 - 3,689 

คา้งชาํระ 61 - 90 วนั - 2,194 - - - 2,194 

มากกวา่ 90 วนัขึQนไป 58 - 1,528 1,117 - 2,703 

รวม 43,987 5,829 1,528 1,249 - 52,593 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 183 643 857 659 - 2,342 

       

ลูกหนีCจากการซืCอขายหลกัทรัพย์        

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ 1,247 - - - - 1,247 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - - - - - 

       

สินทรัพย์อื#น        

สินทรัพยอื์Cน 1,084 31 978 - 261 2,354 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - 1 977 - 36 1,014 
(1) ไม่มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (12-mth ECL) 
(2) มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื,อเริ,มแรกที,ซืJอหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต 

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ -             

เงนิฝากสถาบันการเงนิ       

กลุ่มระดบัการลงทุน 1,348 - - - - 1,348 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - - - - - 

       

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น                            

กลุ่มระดบัการลงทุน 247 - - - - 247 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 1 - 30 - - 31 

       

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับสุทธิ       

ไม่คา้งชาํระ 4,622 - - 1 - 4,623 

มากกวา่ 90 วนัขึQนไป - - 22 250 - 272 

รวม 4,622 - 22 251 - 4,895 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 31 - 19 123 - 173 

       

สินทรัพย์อื#น        

สินทรัพยอื์Cน 13 - 2 - - 15 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - 2 - - 2 

(1) ไม่มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (12-mth ECL) 
(2) มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื,อเริ,มแรกที,ซืJอหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินทีCมีความเสีCยงดา้นเครดิต 

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ -             

เงนิฝากสถาบันการเงนิ       

กลุ่มระดบัการลงทุน 172 - - - - 172 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - - - - - 

       

เงนิลงทุนในตราสารหนีCที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น                            

กลุ่มระดบัการลงทุน 7,202 - - - - 7,202 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 1 - - - - 1 

       

เงนิให้สินเชื#อแก่ลูกหนีCและดอกเบีCยค้างรับสุทธิ       

ไม่คา้งชาํระ 676 - - 1 - 677 

มากกวา่ 90 วนัขึQนไป - - 22 229 - 251 

รวม 676 - 22 230 - 928 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน 7 - 19 98 - 124 

       

สินทรัพย์อื#น        

สินทรัพยอื์Cน 43 - 5 - - 48 

ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึQน - - 5 - - 5 

(1) ไม่มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (12-mth ECL) 
(2) มกีารเพิ,มขึJนอย่างมนัียสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื,อเริ,มแรกที,ซืJอหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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หลกัประกนัและการดาํเนินการใด ๆ เพื@อเพิ@มความน่าเชื@อถือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันทีO ถือไวแ้ละการดําเนินการใด ๆ เพืOอเพิOมความน่าเชืOอถือ โดย

รายละเอียดของฐานะเปิดต่อความเสีO ยงสูงสุดของเงินให้สินเชืOอแก่ลูกหนี6 ทีO มีหลักประกันทีOบริษัทฯ           

และบริษทัยอ่ยถือไวมี้ดงันี6  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ฐานะเปิดต่อความเสีCยงทีCมีหลกัประกนั  

 2564 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับ 57,022 51,812 เงินสด ทีCดิน สิCงปลูกสร้าง รถยนต ์ 

และหลกัทรัพย ์
 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฐานะเปิดต่อความเสีCยงทีCมีหลกัประกนั  

 2564 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับ 328 166 ทีCดินและสิCงปลูกสร้าง 

46.2 ความเสี@ยงจากการเปลี@ยนแปลงของราคาตลาด 

ความเสีO ยงจากการเปลีOยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสีO ยงทีOบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจได้รับ               

ความเสียหายอนัสืบเนืOองมาจากการเปลีOยนแปลงอตัราดอกเบี6 ย อตัราแลกเปลีOยนและราคาของหลกัทรัพย ์        

ซึO งส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนืOองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี

สินทรัพยแ์ละหนี6 สินทีOเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั6น ความเสีOยงหลกัจากการเปลีOยนแปลงของราคาตลาดจึง

ประกอบไปดว้ยความเสีOยงดา้นอตัราดอกเบี6 ยและความเสีOยงจากการเปลีOยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์

เท่านั6น 

ก) ความเสี@ยงด้านอตัราดอกเบี>ย 

ความเสีOยงดา้นอตัราดอกเบี6ย คือ ความเสีOยงทีOมูลค่าของเครืOองมือทางการเงินจะเปลีOยนแปลงไปเนืOองจากการ

เปลีOยนแปลงของอตัราดอกเบี6ยในตลาด  

แนวทางการบริหารความเสี@ยงด้านอตัราดอกเบี>ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสีO ยงจากการเปลีOยนแปลงของอตัราดอกเบี6 ย โดยการปรับ

โครงสร้างและสดัส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหนี6 สินทีOมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบี6ยทีOแตกต่างกนัให้

เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบี6ยในตลาด เพืOอใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีOเหมาะสมภายใตค้วามเสีOยง

ทีOยอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
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สินทรัพย/์หนี6 สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี6ย ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี6   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีQย

ปรับขึQนลงตาม

อตัราตลาด 

มีอตัรา          

ดอกเบีQยคงทีC ไม่มีดอกเบีQย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด - - 4 4 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,989 5,793 150 8,932 

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 323 2,458 2,781 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 206 206 

เงินลงทุน 185 10,231 2,708 13,124 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ   4,915 52,140 628 57,683 

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ - - 843 843 

สินทรัพยอื์Cน - - 1,791 1,791 

หนีCสินทางการเงนิ     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  - 15,984 - 15,984 

หนีQ สินอนุพนัธ์ - - 18 18 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื 32 34,276 - 34,308 

เจา้หนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ - - 1,264 1,264 

หนีQ สินอืCน  - 387 220 607 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีQย

ปรับขึQนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบีQยคงทีC ไม่มีดอกเบีQย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด - - 2 2 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,334 5,415 49 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 1,380 1,977 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 145 145 

เงินลงทุน - 19,293 2,357 21,650 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ   3,174 48,705 630 52,509 

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 

สินทรัพยอื์Cน - - 2,354 2,354 

หนีCสินทางการเงนิ     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  - 13,312 - 13,312 

หนีQ สินอนุพนัธ์ - - 14 14 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื 52 33,835 - 33,887 

เจา้หนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ - - 2,083 2,083 

หนีQ สินอืCน  - 435 243 678 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีQย

ปรับขึQนลงตาม

อตัราตลาด 

มีอตัรา                

ดอกเบีQยคงทีC ไม่มีดอกเบีQย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,342 - 6 1,348 

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

     ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - - 376 376 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 194 194 

เงินลงทุน - 247 1,614 1,861 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ  3,491 1,222 136 4,849 

สินทรัพยอื์Cน - - 15 15 

หนีCสินทางการเงนิ     

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื - 11,696 - 11,696 

หนีQ สินอืCน  - 83 82 165 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีQย

ปรับขึQนลงตาม

อตัราตลาด 

มีอตัรา                

ดอกเบีQยคงทีC ไม่มีดอกเบีQย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 158 - 14 172 

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

     ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 460 758 1,218 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 142 142 

เงินลงทุน - 7,202 1,495 8,697 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ   680 87 140 907 

สินทรัพยอื์Cน - - 48 48 

หนีCสินทางการเงนิ     

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื - 10,700 - 10,700 

หนีQ สินอืCน  - 66 82 148 

ณ วนัทีO 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัและหนี6 สินจากสัญญาประกนัภยัทั6ง

จาํนวนเป็นสินทรัพยห์รือหนี6 สินทีOไม่มีดอกเบี6ย 
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เครืO องมือทางการเงินทีOมีอตัราดอกเบี6 ยคงทีO มีวนัทีOมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แลว้แต่          

วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัทีOในงบแสดงฐานะการเงินดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี6ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี6ย 

รายการ 

เมื9อ         

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

ถวัเฉลี9ย                       

ถ่วงนํ6าหนกั 

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 666 5,113 14 - 5,793 0.25 - 0.65 

สินทรัพยท์างการเงินที9วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - - 71 252 - 323 2.37 

เงินลงทุน - 2,683 6,636 268 644 10,231 0.84 - 3.38 

เงินใหสิ้นเชื9อแก่ลูกหนี6  2,240 693 17,066 32,113 28 52,140 7.04 - 11.91 

หนี;สินทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 850 5,231 7,903 2,000 - 15,984 0.93 - 1.06 

ตราสารหนี6 ที9ออกและเงินกูย้มื - 2,225 7,602 18,149 6,300 34,276 1.42 - 3.69 

หนี6 สินอื9น - หนี6 สินตามสญัญาเช่า - 3 33 351 - 387 0.18 - 5.65 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี6ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี6ย 

รายการ 

เมื9อ         

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

ถวัเฉลี9ย                    

ถ่วงนํ6าหนกั 

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 452 4,963 - - 5,415 0.10 - 1.10 

สินทรัพยท์างการเงินที9วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 46 155 444 735 1,380 3.94 - 5.42  

เงินลงทุน - 8,461 8,613 1,949 270 19,293 0.39 - 1.65 

เงินใหสิ้นเชื9อแก่ลูกหนี6  2,026 226 17,104 29,330 19 48,705 7.00 - 18.03 

หนี;สินทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 990 3,977 955 7,390 - 13,312 1.02 - 1.66 

ตราสารหนี6 ที9ออกและเงินกูย้มื - 4,105 1,525 21,248 6,957 33,835 0.20 - 3.95 

หนี6 สินอื9น - หนี6 สินตามสญัญาเช่า - 2 11 201 221 435 2.17 - 5.65 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี6ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี6ย 

รายการ 

เมื9อ         

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

ถวัเฉลี9ย                    

ถ่วงนํ6าหนกั 

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินลงทุน - - 131 116 - 247 3.38 

เงินใหสิ้นเชื9อแก่ลูกหนี6  87 1,000 - 135 - 1,222 11.91 

หนี;สินทางการเงนิ        

ตราสารหนี6 ที9ออกและเงินกูย้มื - - 3,996 2,700 5,000 11,696 3.69 

หนี6 สินอื9น - - 21 62 - 83 2.49 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี6ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี6ย 

รายการ 

เมื9อ         

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

ถวัเฉลี9ย                    

ถ่วงนํ6าหนกั 

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

สินทรัพยท์างการเงินที9วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - - - - 460 460 5.42 

เงินลงทุน - 5,916 1,040 203 43 7,202 0.39 

เงินใหสิ้นเชื9อแก่ลูกหนี6  87 - - - - 87 18.03 

หนี;สินทางการเงนิ        

ตราสารหนี6 ที9ออกและเงินกูย้มื - - - 5,700 5,000 10,700 3.95 

หนี6 สินอื9น - หนี6 สินตามสญัญาเช่า - - 1 65 - 66 2.39 

ข) ความเสี@ยงจากการเปลี@ยนแปลงของราคา 

ความเสีOยงจากการเปลีOยนแปลงของราคา คือ ความเสีOยงทีOเกิดจากการเปลีOยนแปลงของราคาของตราสาร               

ซึO งจะมีผลทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

แนวทางการบริหารความเสี@ยงด้านราคา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการบริหารความเสีOยงดา้นราคา โดยมีการกาํหนดระดบัความเสีOยงในการทาํ

ธุรกรรมเพืOอควบคุมความเสีO ยงให้อยู่ในระดับทีOบริษัทฯและบริษัทย่อยรับได้ โดยมีหน่วยงานควบคุม                

ความเสีOยงทาํหนา้ทีOควบคุมความเสีOยงและรายงานสถานะความเสีOยงต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือ

ผูบ้ริหารต่าง ๆ ทีO เกีOยวข้องเพืOอบริหารความเสีO ยงได้ทันท่วงที โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของ

คณะกรรมการบริหาร 
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46.3 ความเสี@ยงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสีOยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสีOยงทีOบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้

เมืOอครบกาํหนด เนืOองจากไม่สามารถเปลีOยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม

ความตอ้งการในเวลาทีOเหมาะสม ซึO งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

แนวทางการบริหารความเสี@ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสีO ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้าง                      

แหล่งเงินทุนระยะสั6 นและระยะยาวทีOเหมาะสม นอกจากนี6  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการดาํรง                   

สภาพคล่อง เพืOอให้มัOนใจว่ามีฐานะสภาพคล่องทีOเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 

 วนัทีOทีOครบกาํหนดของเครืOองมือทางการเงินนบัจากวนัทีOในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 มีดงันี6  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

รายการ เมืCอทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด 4 - - - 4 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  3,139 5,779 14 - 8,932 

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 271 253 2,257 2,781 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 206 - - - 206 

เงินลงทุน - 9,505 911 2,708 13,124 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ  (1) 2,742 18,065 32,146 4,730 57,683 

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ - 843 - - 843 

สินทรัพยอื์Cน 176 1,401 204 10 1,791 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภยั      

เบีQยประกนัภยัคา้งรับ - 749 - - 749 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                        

- สาํรองสินไหมทดแทน - 125 27 - 152 

ลูกหนีQจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 51 - - 51 

หนีCสินทางการเงนิ       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  850 13,134 2,000 - 15,984 

หนีQ สินอนุพนัธ์ - 18 - - 18 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื - 9,859 24,449 - 34,308 

เจา้หนี6จากการซื6อขายหลกัทรัพย ์ - 1,264 - - 1,264 

หนีQ สินอืCน  - 290 317 - 607 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื,อแก่ลกูหนีJเมื,อทวงถามรวมเงินให้สินเชื,อที,มกีารด้อยค่าด้านเครดิต  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

รายการ เมืCอทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

หนีCสินจากสัญญาประกนัภยั      

หนีQ สินจากสญัญาประกนัภยั                               

- สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญา

 ประกนัภยัระยะยาว (2) - 857 5,739 - 6,596 

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,231 652 - 1,883 

เจา้หนีQบริษทัประกนัภยัต่อ - 468 - - 468 

ภาระผูกพนั       

ภาระผกูพนัอืCน 1 - 9 - 10 

(2) สาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแสดงด้วยมลูค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

รายการ เมืCอทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด 2 - - - 2 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  2,375 5,423 - - 7,798 

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 920 460 1,977 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 3 - - 145 

เงินลงทุน - 17,074 2,219 2,357 21,650 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ  (1) 2,694 17,348 29,458 3,009 52,509 

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ - 1,247 - - 1,247 

สินทรัพยอื์Cน 1,141 1,195 4 14 2,354 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภยั      

เบีQยประกนัภยัคา้งรับ - 670 - - 670 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                         

- สาํรองสินไหมทดแทน - 156 54 - 210 

ลูกหนีQจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 99 - - 99 

หนีCสินทางการเงนิ       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  990 4,932 7,390 - 13,312 

หนีQ สินอนุพนัธ์ - 14 - - 14 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื 52 5,630 28,205 - 33,887 

เจา้หนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ - 2,083 - - 2,083 

หนีQ สินอืCน  - 345 333 - 678 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื,อแก่ลกูหนีJเมื,อทวงถามรวมเงินให้สินเชื,อที,มกีารด้อยค่าด้านเครดิต  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

รายการ เมืCอทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

หนีCสินจากสัญญาประกนัภยั      

หนีQ สินจากสญัญาประกนัภยั                               

- สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญา

 ประกนัภยัระยะยาว (2) - 767 5,739 - 6,506 

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,358 481 - 1,839 

เจา้หนีQบริษทัประกนัภยัต่อ - 719 - - 719 

ภาระผูกพนั       

ภาระผกูพนัอืCน 1 - 63 - 64 

(2) สาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแสดงด้วยมลูค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

รายการ เมืCอทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  1,348 - - - 1,348 

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 200 - 176 376 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 194 - - - 194 

เงินลงทุน - 131 116 1,614 1,861 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ  (1) 216 4,520 113 - 4,849 

สินทรัพยอื์Cน 13 2 - - 15 

หนีCสินทางการเงนิ       

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื - 3,996 7,700 - 11,696 

หนีQ สินอืCน - 103 62 - 165 

ภาระผูกพนั      

ภาระผกูพนัอืCน 1 - - - 1 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื,อแก่ลกูหนีJเมื,อทวงถามรวมเงินให้สินเชื,อที,มกีารด้อยค่าด้านเครดิต 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

รายการ เมืCอทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  172 - - - 172 

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่ายติุธรรม      

     ผา่นกาํไรหรือขาดทุน - - 460 758 1,218 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - - 142 

เงินลงทุน - 6,956 246 1,495 8,697 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ  (1) 899 2 6 - 907 

สินทรัพยอื์Cน 41 7 - - 48 

หนีCสินทางการเงนิ       

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื - - 10,700 - 10,700 

หนีQ สินอืCน - ดอกเบีQยคา้งจ่าย - 82 - - 82 

หนีQ สินอืCน - หนีQ สินตามสญัญาเช่า - 14 52 - 66 

ภาระผูกพนั      

ภาระผกูพนัอืCน 1 - - - 1 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื,อแก่ลกูหนีJเมื,อทวงถามรวมเงินให้สินเชื,อที,มกีารด้อยค่าด้านเครดิต 

46.4 อนุพนัธ์ 

ความเสีOยงของตราสารอนุพน์ัของบริษทัย่อยทีOประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์คือความเสีOยงทีOมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ทีO มีตราสารทุนเป็นหลักทรัพยอ์้างอิงอาจ

เปลีOยนแปลงเนืOองจากการเปลีOยนแปลงของราคาตลาดของหลกัทรัพย ์เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัยอ่ย

เกือบทั6งหมดเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึO งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพืOอคา้

ซึO งถือไวเ้พืOอป้องกนัความเสีOยงของตราสารอนุพนัธ์ซึO งใชต้ราสารทุนเป็นรายการอา้งอิง โดยทั6งคู่วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านงบกาํไรขาดทุน (FVTPL) เพืOอปิดความเสีOยง บริษทัยอ่ยไดมี้การจดัการความเสีOยง

ดา้นสภาวะตลาดให้อยู่ในระดบัทีOยอมรับไดโ้ดยกาํหนดนโยบายในการบริหารความเสีOยง การกาํหนด

เพดานความเสีOยงทีOเหมาะสม มีการทบทวนนโยบายและสถานะคงคา้งอย่างสมํOาเสมอเพืOอให้เท่าทนักบั

สภาวะตลาด ตลอดจนกาํหนดใหมี้หน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเสีOยงใหเ้ป็นไปตามทีOนโยบาย

ของบริษทัยอ่ยกาํหนดไว ้
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46.5 มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัทีO 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี6 สินทางการเงินทีOวดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม  และมีสินทรัพย์และหนี6 สินทางการเงินทีOวดัมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผย                      

มูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั6นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี6   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 

2,781 

 

2,781 

 

1,778 

 

653 

 

350 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  206 206 206 - - 

ตราสารหนีQ ทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืCน 

 

10,416 

 

10,416 

 

- 

 

10,416 

 

- 

ตราสารทุนทีCกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืCน 

 

2,708 

 

2,708 

 

2,434 

 

- 

 

274 

หนีCสินทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

หนีQ สินอนุพนัธ์  18 18 18 - - 

สินทรัพย์ที#ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม 

     

ทีCดิน อาคารและอุปกรณ์ - ทีCดินและอาคาร 166 166 - - 166 

สินทรัพย์และหนีCสินทางการเงนิที#ไม่ได้วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

     

เงินสด 4 4 4 - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,947 8,947 3,153 5,794 - 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQ  55,221 54,751 - 5,223 49,528 

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ 843 843 - 843 - 

สินทรัพยอื์Cน 697 697 - 697 - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีQ สิน) 15,984 15,995 - 2,147 13,848 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื 34,308 34,494 - 34,494 - 

เจา้หนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ 1,264 1,264 - 1,264 - 

หนีQ สิน - ดอกเบีQยคา้งจ่าย 220 220 - 220 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 3,357 3,357 1,008 2,021 328 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  145 145 145 - - 

ตราสารหนีQ ทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืCน 19,250 19,250 - 19,250 - 

ตราสารทุนทีCกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืCน 2,357 2,357 2,072 - 285 

หนีCสินทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

หนีQ สินอนุพนัธ์  14 14 14 - - 

สินทรัพย์ที#ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม 

     

ทีCดิน อาคารและอุปกรณ์ - ทีCดินและอาคาร 181 181 - - 181 

สินทรัพย์และหนีCสินทางการเงนิที#ไม่ได้วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

     

เงินสด 2 2 2 - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,812 7,812 2,387 5,425 - 

เงินลงทุนในตราสารหนีQ ทีCวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน             

ตดัจาํหน่าย 43 43 - 43 - 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับ 50,251 49,687 - 3,339 46,348 

ลูกหนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ 1,247 1,247 - 1,247 - 

สินทรัพยอื์Cน 1,340 1,340 - 1,290 50 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีQ สิน) 13,312 13,348 - 550 12,798 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื 33,887 34,401 - 34,401 - 

เจา้หนีQจากการซืQอขายหลกัทรัพย ์ 2,083 2,083 - 2,083 - 

หนีQ สิน - ดอกเบีQยคา้งจ่าย 243 243 - 243 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

376 376 - 251 125 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 194 194 194 - - 

ตราสารหนีQ ทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืCน 

247 247 - 247 - 

ตราสารทุนทีCกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืCน 

1,614 1,614 1,445 - 169 

สินทรัพย์ที#ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

     

ทีCดิน อาคารและอุปกรณ์ - ทีCดินและอาคาร 61 61 - - 61 

 สินทรัพย์และหนีCสินทางการเงนิที#ไม่ได้วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,348 1,348 1,348 - - 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับ 4,722 4,724 - 4,591 133 

สินทรัพยอื์Cน 13 13 - 13 - 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื 11,696 11,662 - 11,662 - 

หนีQ สินอืCน - ดอกเบีQยคา้งจ่าย 82 82 - 82 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 1,218 1,218 - 1,101 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 142 142 - - 

ตราสารหนีQ ทีCวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืCน 7,202 7,202 - 7,202 - 

ตราสารทุนทีCกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืCน 1,495 1,495 1,331 - 164 

สินทรัพย์ที#ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

ทีCดิน อาคารและอุปกรณ์ - ทีCดินและอาคาร 64 64 - - 64 

สินทรัพย์และหนีCสินทางการเงนิที#ไม่ได้วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 172 172 172 - - 

เงินใหสิ้นเชืCอแก่ลูกหนีQและดอกเบีQยคา้งรับ 804 804 - 670 134 

สินทรัพยอื์Cน 43 43 - 43 - 

ตราสารหนีQ ทีCออกและเงินกูย้มื 10,700 11,118 - 11,118 - 

หนีQ สินอืCน - ดอกเบีQยคา้งจ่าย 82 82 - 82 - 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีOใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 

เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีOแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 

รายการระหวา่งธนาคารและ            

ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนั

การเงิน 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีOแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงินเนืOองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั6น 

อนุพนัธ์ - มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซื6อขายในตลาด หรือในกรณีทีOมูลค่า

ยติุธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายติุธรรมจะคาํนวณโดย

ใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึO งตวัแปร

ทีOใช้ในแบบจาํลองเป็นขอ้มูลตลาด เช่น อตัราดอกเบี6 ย  และอตัรา

แลกเปลีOยนเงินตราต่างประเทศ ซึO งไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทีOน่าเชืOอถือ 

ปรับดว้ยค่าความเสีOยงดา้นเครดิตของคู่สญัญาแต่ละราย  
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เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาดคาํนวณ             

จากราคาเสนอซื6อหลงัสุด ณ สิ6นวนัทาํการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี6 คาํนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  

ทีOประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี6ไทย  

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

หน่วยลงทุน  

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีOไม่อยู่ในความตอ้งการ

ของตลาด คาํนวณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าทาง

บญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book 

Value) 

เงินใหสิ้นเชืOอแก่ลูกหนี6  - มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเชืOอทีOมีอตัราดอกเบี6ยปรับตามอตัราตลาด

ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดวา่

จะเกิดขึ6น 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชืOอทีOมีอตัราดอกเบี6 ยคงทีOคาํนวณจาก

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี6ย

ทีOแทจ้ริงของเงินให้สินเชืOอสุทธิค่าเผืOอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีOคาดว่า 

จะเกิดขึ6น  

- มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเชืOอจากการซื6อลูกหนี6 คาํนวณจากมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีOคาดว่าจะไดรั้บคิดลดดว้ย

อตัราดอกเบี6 ยทีOแทจ้ริงของเงินให้สินเชืOอสุทธิค่าเผืOอผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีOคาดวา่จะเกิดขึ6น 

ทีOดิน อาคารและอุปกรณ์ - ทีOดิน

และอาคาร 

- มูลค่ายติุธรรมของทีOดินใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนั

พึงจะมีข้อมูลราคาซื6 อขายเปรียบเทียบจากทรัพย์สินทีO มีลักษณะ

ใกลเ้คียงกนั 

 - มูลค่ายุติธรรมของอาคารใช้วิ ธี มูลค่าต้น ทุนทดแทนสุทธิ  วิ ธี

เปรียบเทียบราคาตลาดและวธีิรายได ้

ลูกหนี6และเจา้หนี6จาก 

 การซื6อขายหลกัทรัพย ์               

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีOแสดงในงบแสดง            

ฐานะการเงินเนืOองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั6น 
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รายการระหวา่งธนาคารและ          

ตลาดเงิน - เงินกูย้มืจาก

สถาบนัการเงินและ             

ตราสารหนี6และเงินกูย้มื 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมประเภทจ่ายคืนเมืOอทวงถาม หรือมีอตัรา

ดอกเบี6 ยปรับขึ6นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี6 ยคงทีOซึO งอายุ

ครบกาํหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัทีOในงบแสดงฐานะ

การเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมทีO มีอัตราดอกเบี6 ยคงทีOและมีอายุครบ

กาํหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัทีOในงบแสดงฐานะการเงิน

คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบี6 ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สําหรับเงินกูย้ืมทีOมีเงืOอนไข

ใกลเ้คียงกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั6นของมูลค่ายติุธรรม 

47. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2563 ทีO

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพืOอให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึO งการจดั

ประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของเจา้ของตามทีOไดร้ายงานไว ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ตามทีGจดัประเภทใหม่ ตามทีGเคยรายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 5,820,603 5,820,488 

ค่าใชจ่้ายอืGน 663,902 674,730 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีGคาดวา่จะเกิดขึLน 606,102 595,389 

48.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมืOอวนัทีO 25 กุมภาพนัธ์ 2565  ทีOประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อทีOประชุมผูถื้อหุ้น

สามญัประจาํปีของบริษทัฯ เพืOอพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิd

ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั6งสิ6น 1,888 ลา้นบาท และมีมติให้ดาํเนินการลดทุนชาํระแลว้

โดยการตดัหุ้นทุนซื6อคืนจาํนวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท ซึO งสิ6นสุดโครงการแลว้ มีผล

ทาํใหจ้าํนวนหุน้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ คงเหลือ 1,145,662,703 หุน้ และทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

คงเหลือ 11,456,627,030 บาท 

49. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนี6ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมืOอวนัทีO 25 กมุภาพนัธ์ 2565  
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