
 

 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

31 มีนาคม 2564 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่                

“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                      

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้                

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตใุห้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 10.2 จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั               

จากผลกระทบของสถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลโดยเลือกนาํแนวปฎิบตัิ

ทางการบญัชี เรือง มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรบักิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์ทีส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฎิบติั และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 3 เกียวกบัการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเกียวกบัเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย                     

และบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวธีิราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป                                      

อยา่งมีเงือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด  

 
 

 

สมใจ คุณปสุต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 3,969               2,471               10                    -                      -                      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 12,619,226      7,811,600        5,135,134        171,951           29,841             

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 3,027,969        3,356,589        164,427           1,217,639        3,335,666        

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6 188,495           145,444           188,454           142,100           -                      

เงินลงทุนสุทธิ 7 15,779,010      21,650,020      3,246,878        8,697,046        19,387,756      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      14,703,427      14,169,912      17,988,310      

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 49,841,839      48,006,971      49,841,839      48,006,971      45,476,877      

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 10 51,572,668      50,250,543      1,006,788        803,616           795,411           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 12 3,092,704        3,054,027        1,627,546        1,597,510        1,605,814        

ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 718,342           677,699           171,528           138,665           156,792           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 173,353           163,898           1,347               870                  640                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 909,910           917,113           -                      -                      -                      

ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,249,518        1,246,888        -                      -                      764,570           

สินทรัพยอื์นสุทธิ 14 2,781,607        3,472,371        83,763             76,092             88,683             

รวมสินทรัพย์ 141,958,610    140,755,634    76,171,141      75,022,372      89,630,360      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 

   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 16 18,016,328      13,312,347      -                      -                      -                      

หนีสินอนุพนัธ์ 6 32,872             14,219             -                      -                      -                      

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 17 29,819,003      33,887,024      10,700,000      10,700,000      17,587,468      

ประมาณการหนีสิน 18 389,582           410,153           65,528             58,513             52,329             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 246,672           225,797           199,145           178,258           190,040           

หนีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 19 11,845,388      12,231,053      -                      -                      -                      

เงินปันผลคา้งจ่าย -                      -                      -                      -                      4,582,651        

หนีสินอนื 20 7,492,754        7,906,887        873,968           774,997           1,030,424        

รวมหนีสิน 67,842,599      67,987,480      11,838,641      11,711,768      23,442,912      

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

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

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

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

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 22 (2,845,357)      (2,701,100)      (2,845,357)      (2,701,100)      (2,260,646)      

กาํไรสะสม

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

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 52,183,085      51,016,932      52,183,085      51,016,932      53,453,322      

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

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 64,332,500      63,310,604      64,332,500      63,310,604      66,187,448      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,783,511        9,457,550        -                      -                      -                      

รวมส่วนของเจ้าของ 74,116,011      72,768,154      64,332,500      63,310,604      66,187,448      

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 141,958,610    140,755,634    76,171,141      75,022,372      89,630,360      

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 24 973,844             1,134,870          27,131               46,243               

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย 25 (334,994)           (406,787)           (105,019)           (155,134)           

รายได้ดอกเบียสุทธิ 638,850             728,083             (77,888)             (108,891)           

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 514,745             424,616             573                   312                   

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (120,845)           (114,091)           (12)                    (305)                  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 26 393,900             310,525             561                   7                       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 27 86,623               (166,980)           44,307               (9,203)               

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 28 840                   3,744,281          -                        2,808                

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ตีโอนทรพัยสิ์นชาํระหนี 18,432               74,747               18,372               35,383               

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 16,149               129,192             25,408               104,878             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย -                        -                        528,615             3,392,990          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 599,868             953,706             599,868             953,706             

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 29 2,002,562          1,866,051          -                        -                        

รายไดเ้งินปันผล 22,950               31,650               1,620                9,240                

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 106,028             105,409             18,143               6,499                

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,886,202          7,776,664          1,159,006          4,387,417          

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 30 (1,280,506)        (1,444,471)        -                        -                        

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 2,605,696          6,332,193          1,159,006          4,387,417          

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน 522,337             444,784             49,918               37,009               

ค่าตอบแทนกรรมการ 16,229               10,949               4,060                3,670                

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 60,716               59,863               5,904                5,276                

ค่าภาษีอากร 4,211                6,509                1,100                1,567                

ค่าใชจ้่ายอืน 153,980             169,951             10,652               18,089               

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 757,473             692,056             71,634               65,611               

ผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขึน 31 96,689               155,152             1,495                8,893                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,751,534          5,484,985          1,085,877          4,312,913          

ภาษีเงินได้ 13.2 (230,777)           (883,348)           (7,756)               2,671                

กาํไรสําหรับงวด 1,520,757          4,601,637          1,078,121          4,315,584          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (53,694)             10,417 (2,586)               (459)                  

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                        -                        (24,109)             7,083                

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) (42,016)             11,262               (42,016)             11,262               

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) 4,040                (1,198)               517                   92                     

(91,670)             20,481               (68,194)             17,978               

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 22,682               (1,396,978)        68,238               (718,580)           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                        -                        (14,238)             (384,276)           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) 52,080               (36,225)             52,080               (36,225)             

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 679                   -                        -                        -                        

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) (8,460)               244,802             (13,648)             143,716             

66,981               (1,188,401)        92,432               (995,365)           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) (24,689)             (1,167,920)        24,238               (977,387)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,496,068          3,433,717          1,102,359          3,338,197          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 1,078,121          4,315,584          1,078,121          4,315,584          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 442,636             286,053             

1,520,757          4,601,637          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 1,102,359          3,338,197          1,102,359          3,338,197          

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 393,709             95,520               

1,496,068          3,433,717          

-                        -                        

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 32

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 1.03                  3.86                  1.03                  3.86

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 1.03                  3.86                  1.03                  3.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่ง

 ส่วนแบ่ง ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลง

จากการเปลียนแปลง จากการ ส่วนเกินทุน เบ็ดเสร็จอืน สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุน้ เปลียนแปลง จากการตีราคา ในบริษทัร่วม ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั ในเงนิลงทุน มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ และการร่วมคา้ ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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         53,453,322   (999,964)       8,234,967     74,422,415   

จ่ายเงนิปันผล (หมายเหตุ 23) -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    (1,887,510)    -                    -                    (1,887,510)    

โอนกลบัเงนิปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    209               -                    -                    209               

จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    -                    (4,863,086)    -                    (4,863,086)    

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซือคืน -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    4,863,086      (4,863,086)    -                    -                    -                    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    -                    -                    (453,676)       (453,676)       

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                   246,355            -                          771             -                     -                             -                    -                    (456,036)       -                    (149,859)       (358,769)       

โอนกาํไรจากเงินลงทุน/ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                   -                   -                   -                        177,403              (679)            (27,330)          -                             -                    -                    (149,394)       -                    -                    -                    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    4,315,584     -                    286,053        4,601,637     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                   -                   -                        (952,424)             -                  (17,327)          -                             -                    -                    (7,636)           -                    (190,533)       (1,167,920)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 132               11,651,165   2,065,645    (4,162,054)        581,444              64,294        601,629         80,810                   1,277,830      5,863,050      50,405,453   (5,863,050)    7,726,952     70,293,300   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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   

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                   (79,852)             -                          235             -                     -                             -                    -                    -                    -                    (67,748)         (147,365)       

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

     ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     (846)                       -                    -                    -                    -                    -                    (846)              

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                   -                   -                   -                        -                          (685)            (37,298)          -                             -                    -                    37,983          -                    -                    -                    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    1,078,121     -                    442,636        1,520,757     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                   -                   -                        13,495                -                  (39,306)          -                             -                    -                    50,049          -                    (48,927)         (24,689)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 132               11,651,165   2,065,645    (4,384,245)        1,085,028           62,285        311,611         79,964                   1,277,830      5,863,053      52,183,085   (5,863,053)    9,783,511     74,116,011   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่ง

 ส่วนแบ่ง ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลง

จากการเปลยีน จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื สัดส่วนการถือหุน้

ส่วนเกิน สัดส่วนการถือหุน้ เปลยีนแปลง จากการตีราคา เบด็เสร็จอนื ในบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ทุนสํารอง สํารอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั ในเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัย่อย และการร่วมคา้ ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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  

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                   -                   -                     (4,408,409)   -                               -                       722,935           646,286           80,810                 -                   -                   (4,992,715)    -                    (7,951,093)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 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       53,453,322   (999,964)      66,187,448  

จา่ยเงินปันผล (หมายเหตุ 23) -                   -                   -                     -                    -                               -                       -                       -                       -                           -                   -                   (1,887,510)    -                    (1,887,510)   

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                   -                     -                    -                               -                       -                       -                       -                           -                   -                   209                -                    209               

จา่ยซือหุน้ทุนซือคืน -                   -                   -                     -                    -                               -                       -                       -                       -                           -                   -                   -                    (4,863,086)   (4,863,086)   

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสํารองหุน้ทุนซือคืน -                   -                   -                     -                    -                               -                       -                       -                       -                           -                   4,863,086    (4,863,086)    -                    -                    

ส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                     246,355        -                               -                       771                  -                       -                           -                   -                   (456,036)       -                    (208,910)      

โอนกาํไรจากเงินลงทุน/ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                   -                   -                     -                    -                               (459)                 177,183           (27,330)            -                           -                   -                   (149,394)       -                    -                    

กาํไรสําหรับงวด -                   -                   -                     -                    -                               -                       -                       -                       -                           -                   -                   4,315,584     -                    4,315,584    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสําหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                   -                     -                    (575,231)                 -                       (377,193)          (17,327)            -                           -                   -                   (7,636)           -                    (977,387)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มนีาคม 2563 132              11,651,165  2,065,645      (4,162,054)   79,595                     42,447             523,696           601,629           80,810                 1,277,830    5,863,050    50,405,453   (5,863,050)   62,566,348  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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  

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                   -                   -                     (4,304,393)   -                               -                       605,238           388,215           80,810                 -                   -                   (2,061,776)    -                    (5,291,906)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 - หลังการปรับปรุง 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  

ส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                     (79,852)         -                               -                       235                  -                       -                           -                   -                   -                    -                    (79,617)        

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

  ในบริษทัย่อยของบริษทัร่วม -                   -                   -                     -                    -                               -                       -                       -                       (846)                     -                   -                   -                    -                    (846)             

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                   -                   -                     -                    -                               (454)                 (231)                 (37,298)            -                           -                   -                   37,983          -                    -                    

กาํไรสําหรับงวด -                   -                   -                     -                    -                               -                       -                       -                       -                           -                   -                   1,078,121     -                    1,078,121    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสําหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                   -                     -                    52,521                     -                       (39,026)            (39,306)            -                           -                   -                   50,049          -                    24,238         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มนีาคม 2564 132              11,651,165  2,065,645      (4,384,245)   540,491                  40,606             566,216           311,611           79,964                 1,277,830    5,863,053    52,183,085   (5,863,053)   64,332,500  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,751,534          5,484,985          1,085,877          4,312,913          

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย -                         -                         (528,615)            (3,392,990)         

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - 

      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (599,868)            (953,706)            (599,868)            (953,706)            

   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 48,845               48,537               7,613                 5,743                 

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 96,689               155,152             1,495                 8,893                 

   ประมาณการหนีสินเพมิขึน (ลดลง) (18,305)              15,988               5,162                 6,141                 

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมขึน (ลดลง) (16,127)              (21,320)              (25,408)              1,464                 

   กาํไรและดอกเบียรับจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี -                         (1,097)                -                         -                         

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอื์นลดลง (1,014)                (774)                   -                         -                         

   ขาดทุน (กาํไร) จากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

      มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (102,541)            174,569             (39,607)              10,924               

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24                      (407)                   -                         -                         

   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพมิขึน) 217,784             155,879             (8,280)                (5,931)                

1,377,021          5,057,806          (101,631)            (6,549)                

   รายไดด้อกเบียสุทธิ (638,850)            (728,083)            77,888               108,891             

   รายไดเ้งินปันผล (22,950)              (31,650)              (1,620)                (9,240)                

   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 923,043             1,028,764          14,436               10,088               

   เงินสดจ่ายจากดอกเบียจากการดาํเนินงาน (71,938)              (54,704)              -                         -                         

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (54,326)              (42,496)              (677)                   (1,888)                

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 1,512,000          5,229,637          (11,604)              101,302             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (4,810,440)         (1,242,680)         (4,961,537)         (946,778)            

   สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 530,908             (586,804)            1,046,406          788,280             

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ (43,052)              (21,053)              -                         -                         

   เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (1,541,129)         248,340             (201,755)            670                    

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 145,879             275,796             (4,628)                53,168               

   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (2,630)                1,440,498          -                         764,570             

   สินทรัพยอื์น 435,571             3,063,478          4,349                 7,898                 

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  4,703,981          (4,476,522)         -                         -                         

   หนีสินอนุพนัธ์ 18,653               (19,114)              -                         -                         

   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (690,279)            762,896             -                         (193,902)            

   หนีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ (385,665)            (361,104)            -                         -                         

   หนีสินอืน 61,290               (924,580)            (5,710)                (43,637)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (64,913)              3,388,788          (4,134,479)         531,571             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 5,695,306          10,100,751         5,518,867          14,029,949         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (1,373,145)         (1,232,512)         (1,373,145)         (1,232,512)         

เงินสดรับดอกเบีย 48,078               50,765               1,691                 -                         

เงินสดรับเงินปันผล 14,140               22,590               26,118               155,228             

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (45,025)              (9,449)                (580)                   (117)                   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                         407                    -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 4,339,354          8,932,552          4,172,951          12,952,548         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื -                         6,191,853          -                         -                         

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (4,068,020)         (8,346,657)         -                         (4,000,000)         

เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (178,204)            (242,879)            (34,683)              (34,683)              

เงินสดจ่ายซือหุ้นทุนซือคืน -                         (4,863,086)         -                         (4,863,086)         

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

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (26,719)              (27,586)              (3,779)                (3,898)                

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         (451,205)            -                         -                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,272,943)         (12,322,002)       (38,462)              (13,484,109)       

เงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 1,498                 (662)                   10                      10                      

เงินสด ณ วันต้นงวด 2,471                 2,970                 -                         -                         

เงินสด ณ วันปลายงวด 3,969                 2,308                 10                      10                      

  

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเงินให้สินเชือ 168,428             162,001             -                         -                         

   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 1,122                 210                    -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 55,948               20,550               40,233               -                         

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

   โอนเงินลงทุนทีถือไวเ้พือรายยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                         39,008               -                         39,008               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564   

1. ข้อมูลทัวไป   

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ   

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

ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพือการลงทุน (Holding Company)  ทีอยู่ตามทีจดทะเบียน

ของบริษทัฯตงัอยู่เลขที 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชนั 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทงัหมดจัดตงัเป็นบริษทัจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              

ในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจหลักทรัพย ์               

ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซิงและเช่าซือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิตและอืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน

หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซึงผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้

อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้มีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินที

อาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทังนี ฝ่ายบริหารได้ใช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึงตอ้งมีการประมาณการอยา่ง

ต่อเนืองหากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั            

ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาํปี ซึงเป็นไปตามรูปแบบของงบการเงิน           

ทีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เรือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคาร

พาณิชย ์และบริษัทโฮลดิงทีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัที 31 ตุลาคม 2561 เนืองจาก

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดงันนั ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณใ์หม่ ๆ 

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2563 ดังนัน ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลจึงได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ                  

และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี 

 

อตัราร้อยละของการ                             

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัยอ่ยทบีริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั 100.00 100.00 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 99.99 99.99 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 99.98 99.98 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟันด ์6 99.80 99.80 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 83.44 83.44 - - 

บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอ็ม โบรคเกอร์ จาํกดั 51.00 51.00 - - 

บริษทั เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 51.00 51.00 - - 

บริษทัยอ่ยทบีริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม     

บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 3.77 3.13 55.73 55.73 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จาํกดั - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 100.00 100.00 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั  - - 100.00 100.00 

บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั - - 59.50 58.86 
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ข) มูลค่าสินทรัพย์รวมและรายได้จากการดําเนินงานสุทธิของบริษัทย่อยทีมีสาระสําคัญซึงรวมอยู่ใน              

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที            

31 มีนาคม 2564 และ 2563 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคญัมีดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ     

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด          

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม วนัที 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7,408 6,852 462 304 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 14,627 14,855 555 514 

บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 6,714 6,883 220 (115) 

บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 48,407 47,998 710 793 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลงัวันที 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (ฉบบัปรับปรุง) 

ซึงได้ให้ขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดในทางปฏิบตัิสําหรับผูเ้ช่าทีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย

อา้งอิง ทงันี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ            

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

2.5 สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ใน             

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับ             

การแสดงรายการเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีราคาทุนเป็น             

วิธีส่วนไดเ้สีย 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึงการ

บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียนีจะบนัทึกเงินลงทุนเริมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียทีเกิดจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน 

3. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงิน

เฉพาะกจิการจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้ทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน                   

ในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมทีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็น

วิธีส่วนไดเ้สีย  
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ในการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษทัฯได้ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนทีนํามาแสดง

เปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเกียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

ตามวิธีส่วนไดเ้สียมาตงัแต่อดีต ผลสะสมจากการเปลียนแปลงดงักล่าวจากอดีตถึงตน้ปี 2563 แสดงไวใ้น

หัวขอ้ “ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเกียวกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม”                 

ในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ  และการเปลียนแปลงนีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินลงทุนในบริษทัย่อยลดลง (6,320) (7,333) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิมขึน (ลดลง) 1,028 (618) 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (2,062) (4,993) 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของลดลง (3,230) (2,958) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2563 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

กําไรหรือขาดทุน  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนเพมิขนึ 25 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ยเพมิขนึ 3,393 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้เพมิขึน 954 

รายไดเ้งินปันผลลดลง (351) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

ส่วนแบง่กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) เพิมขึน (377) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) เพิมขึน (25) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพมิขนึ 3,619 

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัท  

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานเพมิขนึ (บาทต่อหุ้น) 3.60 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดเพิมขึน (บาทตอ่หุ้น) 3.60 

นอกจากนี การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลให้กาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิมขึน 1,105 ลา้นบาท กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนลดลง 29 ลา้น

บาท และกาํไรต่อหุน้เพมิขึน 1.05 บาทต่อหุน้ 
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4. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 เครืองมือทางการเงินทีวดัมลูค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน               

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 4 4 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 12,619 12,619 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนี 941 - - 941 

 ตราสารทุน 2,087 - - 2,087 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 188 - - 188 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนี - 13,125 43 13,168 

 ตราสารทุน - 2,611 - 2,611 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบัสุทธิ 9 - 51,564 51,573 

ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,250 1,250 

สินทรัพยอ์นื - - 829 829 

หนสิีนทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 18,016 18,016 

หนีสินอนุพนัธ ์ 33 - - 33 

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม - - 29,819 29,819 

หนีสินอนื - ดอกเบียคา้งจ่าย - - 325 325 

หนีสินอนื - เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์            31 - 1,362 1,393 

หนีสินอนื - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 219 219 

หนีสินอนื - หนีสินตามสัญญาเช่า - - 459 459 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 เครืองมือทางการเงินทีวดัมลูค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน               

ตดัจาํหน่าย รวม 

     

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 2 2 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 7,812 7,812 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม            

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนี 2,021 - - 2,021 

 ตราสารทุน 1,336 - - 1,336 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 145 - - 145 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนี - 19,250 43 19,293 

 ตราสารทุน - 2,357 - 2,357 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบัสุทธิ 12 - 50,239 50,251 

ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 

สินทรัพยอ์นื - - 1,340 1,340 

หนสิีนทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 13,312 13,312 

หนีสินอนุพนัธ ์ 14 - - 14 

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม - - 33,887 33,887 

หนีสินอนื - ดอกเบียคา้งจ่าย - - 243 243 

หนีสินอนื - เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์            127 - 1,956 2,083 

หนีสินอนื - หนีสินตามสัญญาเช่า - - 435 435 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 

 เครืองมือทางการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน                

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 5,135 5,135 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม       

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนี 47 - - 47 

 ตราสารทุน 117 - - 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 188 - - 188 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนี - 1,585 - 1,585 

 ตราสารทุน - 1,662 - 1,662 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบัสุทธิ - - 1,007 1,007 

สินทรัพยอ์นื - - 46 46 

หนสิีนทางการเงิน     

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม - - 10,700 10,700 

หนีสินอนื - ดอกเบียคา้งจ่าย - - 151 151 

หนีสินอนื - หนีสินตามสัญญาเช่า - - 99 99 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 เครืองมือทางการเงินทีวดัมลูค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน                

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 172 172 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหนี 1,101 - - 1,101 

 ตราสารทุน 117 - - 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - 142 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหนี - 7,202 - 7,202 

 ตราสารทุน - 1,495 - 1,495 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบัสุทธิ - - 804 804 

สินทรัพยอ์นื - - 43 43 

หนสิีนทางการเงิน     

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม - - 10,700 10,700 

หนีสินอนื - ดอกเบียคา้งจ่าย - - 82 82 

หนีสินอนื - หนีสินตามสัญญาเช่า - - 66 66 
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5.  สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 77 78 - - 

ตราสารหนีภาคเอกชน 817 1,302 - 460 

หน่วยลงทนุ 47 641 47 641 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,759 1,008 - - 

ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด               

ในประเทศ 328 328 117 117 

รวม 3,028 3,357 164 1,218 

6. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสินอนุพนัธ์ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์

เพือคา้ แบ่งตามประเภทความเสียง ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่ายตุิธรรม จาํนวนเงิน                    มูลค่ายตุิธรรม จาํนวนเงิน                       

ประเภทความเสียง สินทรัพย ์ หนีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนีสิน ตามสัญญา 

อืนๆ       

    ตราสารอนุพนัธเ์พือคา้ - 33 2,854 3 14 1,691 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 188 - - 142 - - 

รวม 188 33 2,854 145 14 1,691 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่ายตุิธรรม จาํนวนเงิน                       มูลค่ายตุิธรรม จาํนวนเงิน                       

ประเภทความเสียง สินทรัพย ์ หนีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนีสิน ตามสัญญา 

อืนๆ       

    ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 188 - - 142 - - 

รวม 188 - - 142 - - 
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7. เงนิลงทุน 

7.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนจาํแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายตุิธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมลูค่าด้วยราคาทุน 

 ตัดจําหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43 43 - - 

หัก: ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน - - - - 

รวม 43 43 - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,693 16,047 1,300 6,915 

ตราสารหนีภาคเอกชน 3,432 3,203 285 287 

รวม 13,125 19,250 1,585 7,202 

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 275 274 1 1 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,324 2,072 1,498 1,331 

ตราสารทุนทีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 ในประเทศ 287 285 164 164 

รวม 2,611 2,357 1,662 1,495 

รวม 15,779 21,650 3,247 8,697 
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7.2 ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน             

ทีก ําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ดังนัน การเปลียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะถูกโอนไปรับรู้ในกาํไรสะสมแทน (สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ไม่มีการจาํหน่าย) ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 

มูลค่ายตุิธรรม ณ 

วนัทีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

กาํไรหรือขาดทนุ

สะสมจากการ         

ตดัรายการ               

(สุทธิภาษีเงินได)้ 

เหตผุลในการตดั

รายการ 

เงินลงทุนทีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด

ในประเทศ 1,377 - (177) 

 

จาํหน่าย 

รวม 1,377 - (177)  

 นอกจากนี ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินปันผล

รับจากตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนอีกจาํนวน 9 ลา้นบาท 

และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

7.3 เงินลงทุนในบริษัททีมีปัญหาเกยีวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยได้รวมเงินลงทุน            

ในหลกัทรัพยท์ีออกโดยบริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรายหนึง ซึงมีมูลค่าเงิน

ลงทุนจาํนวน 272 ล้านบาท ซึงบริษทัย่อยได้ตงัค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนไวแ้ลว้ทงั

จาํนวน 
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

8.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการ

ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัย่อย ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการถือหุ้น         มลูค่าเงินลงทุน 

 ทุนชาํระแลว้  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย            

ชือบริษทั 

   31  

มีนาคม 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

  31            

มีนาคม 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

   31   

มีนาคม 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

   31   

มีนาคม 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

บริษทัย่อย         

บริษทั ธนชาต เอสพวี ี1 จาํกดั 12,704 12,704 100.00 100.00 12,704 12,704 6,100 5,863 

บริษทั ธนชาต เอสพวี ี2 จาํกดั 934 934 99.98 99.98 1,409 1,409 1,138 1,124 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 4,930 4,930 50.96 50.96 2,697 2,697 2,991 2,920 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 500 500 99.99 99.99 834 834 697 724 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 1,000 1,000 51.00 51.00 613 613 485 428 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,000 3,000 50.96 50.96 1,771 1,771 2,009 1,907 

บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 5,663 5,663 3.77 3.13 815 668 412 329 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั                               175 175 100.00 100.00 175 175 472 468 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 40 40 83.44 83.44 33 33 291 302 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 50 50 51.00 51.00 26 26 5 4 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 20 20 51.00 51.00 10 10 13 12 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 4 4 90 89 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      21,091 20,944 14,703 14,170 

 หกั:  ค่าเผือการดอ้ยค่า     (454) (454)   

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     20,637 20,490   

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯได้ซือเงินลงทุนในบริษทั ราชธานีลิสซิง    

จาํกดั (มหาชน) เพิมเติมจาํนวน 36 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 147 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิมขึน

ร้อยละ 0.64 
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8.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

       ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการ

ลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)            

ส่วนแบ่ง                                

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทนุ)  เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั 237 268 - - - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 14 3,033 - (178) - - 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 90 93 (19) (138) - 75 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (3) 3 - - 24 146 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 88 (66) (31) (60) - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 102 57 - - - 122 

บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 16 (3) - - - 8 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                               (7) (6) 11 (1) - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั (11) 14 - - - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 1 - - - - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 1 - - - - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟันด ์6 1 - - - - - 

รวม 529 3,393 (39) (377) 24 351 
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9.  เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ประกอบด้วยเงิน

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัทีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน   

ส่วนแบง่ส่วนเกินทุน

จากการเปลียนแปลง  

 (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย  ส่วนแบ่งผลกาํไร สัดส่วนการถือหุ้น 

 31 31 31 31 31 31 ส่วนแบ่งผลกาํไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในบริษทัยอ่ยของ 

 มีนาคม ธนัวาคม มนีาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม ขาดทุน (ขาดทุน) บริษทัร่วม 

ชือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม             

ธนาคารทหารไทย (ประกอบ             

ธุรกิจธนาคาร) 21.18 20.11 43,302 42,076 45,871 44,061 578 838 6 (3) - - 

บมจ. เอม็ บี เค                                    

(ประกอบธุรกิจให้เช่า   

อสังหาริมทรัพย ์                                    

โรงแรมและบริการ) 22.42 22.42 1,704(1) 1,704(1) 3,968 3,943 22 116 4 (22) (1) - 

การร่วมค้า             

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชนัส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์

จาํกดั (ประกอบธุรกิจบริการ

ประชาสัมพนัธ์ ผลิตสือ

โฆษณาตา่ง ๆ) 50.00 50.00 3 3 3 3 - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า   45,009 43,783 49,842 48,007 600 954 10 (25) (1) - 

 (1) ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม - บมจ. เอ็ม บี เค ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินรวมมีจํานวน 1,704 ล้านบาท                  

(หลังหักรายการระหว่างกัน) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 4,900 ล้านบาท  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดซื้อหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เพิมเติมจาํนวน 1,027 

ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,226 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิมขึนร้อยละ 1.07 ซึงบริษทัฯ   

อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีระบุได ้ณ วนัทีซือเงินลงทุนใน             

บริษทัร่วมเพิมเติม 
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9.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

และสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 (ก่อนหักรายการระหวา่งกนั) เป็นดงันี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม หนีสินรวม รายไดร้วมสําหรับ กาํไรสาํหรับ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

31 31 31 31 31 31 งวดสามเดือนสินสุด งวดสามเดือนสินสุด สาํหรบังวดสามเดือน 

มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มนีาคม ธนัวาคม วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

91,589 91,589 1,794,473 1,808,332 1,586,893 1,603,582 21,611 25,381 2,782 4,164 29 (17) 

ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 30 กนัยายน 

2563 และสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ก่อนหักรายการระหว่างกัน)                

เป็นดงันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทุนชาํระแลว้ สินทรพัยร์วม(1) หนีสินรวม(1) รายไดร้วมสําหรับ กาํไรสาํหรับ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

31 30 31 30 31 30 งวดสามเดือนสินสุด งวดสามเดือนสินสุด สาํหรบังวดสามเดือน 

ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม(1) 

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

1,695 1,695 60,884 60,253 36,505 36,547 2,524 3,527 102 1,166 607 (438) 

(1) แสดงตามจาํนวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีทีแตกต่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณจาก

งบการเงินทีมีวนัทีแตกต่างจากของบริษัทฯ เนืองจากขอ้จาํกัดของข้อมูล แต่เป็นงบการเงินทีมีช่วงเวลา

เท่ากันในทุก ๆ งวดตามหลักความสมําเสมอ ดังนัน ส่วนแบ่งก ําไรสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที                    

31 มีนาค ม 2564 ของบริษัท ร่วมทีนํามาค ํานวณ ส่วนได้เสียอ้างอิงจากงบก ารเงินทีสอบทานแล้ว                        

ของบริษทัร่วมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบาย              

การบัญชีทีแตกต่างกันทีจัดทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทงันี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นว่าผลกาํไร

สําหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัจากผลกาํไรสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2564 

ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงเป็นบริษทั             

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 24,908 20,941 

บมจ. เอม็ บี  เค  5,813 4,749 
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10. เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ 

10.1 จําแนกตามประเภทสินเชือ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม  

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี     

เงินให้กูย้ืม 574 327 223 21 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 1,164 1,176 210 210 

ตวัเงินรับ 7 7 676 676 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 53,026 52,503 - - 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 773 782 - - 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (5,326) (5,306) - - 

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีสุทธิจากรายไดท้างการเงิน 

รอการรับรู้ 50,218 49,489 1,109 907 

บวก:  ดอกเบียคา้งรับ 102 84 26 21 

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ

จากรายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 50,320 49,573 

 

1,135 

 

928 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (2,368) (2,337) (128) (124) 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ 47,952 47,236 1,007 804 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

เงินให้กูย้ืมเพือซือหลกัทรัพย ์ 3,617 3,003 - - 

ลูกหนีอนื 9 17 - - 

รวมลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,626 3,020 - - 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (5) (5) - - 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,621 3,015 - - 

รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ 51,573 50,251 1,007 804 
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10.2 การปรับโครงสร้างหนี 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเชือคงเหลือ (เงินตน้

และดอกเบียคา้งรับ) ทีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีแลว้ทงัสิน ดงันี 

 ลูกหนีทีมีการปรับโครงสร้างหนี 

 จาํนวนราย จาํนวนหนีคงคา้ง 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 13 13 16 16 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 46 46 142 141 

บริษทัยอ่ยอนื 51 52 149 147 

 นอกจากนี บริษัทย่อยแห่งหนึงได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนีเช่าซือทีได้รับผลกระทบและเลือกใช ้              

แนวปฏิบัติทางการบัญชีทีออกโดยสภาวิชาชีพ เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับกิจการทีให ้               

ความช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยดังกล่าวมียอดคงเหลือของลูกหนีทีอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือเป็น

จาํนวนร้อยละ 4.09 ของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ ซึงประกอบด้วยลูกหนีทีบริษทัย่อยได้มีการเจรจากับ

ลูกหนีและวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนีแล้วเห็นว่าลูกหนีจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับ

โครงสร้างหนีใหม่ได้ บริษทัย่อยจึงได้ปรับการจดัชนัหนีเป็นลูกหนีปกติทันที (Stage 1) จาํนวนร้อยละ 

1.97 ของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ และอีกร้อยละ 2.12 ของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีบริษทัยอ่ยให้พกัชาํระ

เงินตน้ บริษทัย่อยคงการจดัชนัหนีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 
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10.3 จําแนกตามประเภทการจัดชัน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเชือจดัชนัและเงินสํารอง

ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 เงินให้สินเชือ

และดอกเบีย            

คา้งรับ 

ค่าเผอืผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทคีาด

ว่าจะเกิดขนึ 

เงินให้สินเชือ

และดอกเบีย     

คา้งรับ 

ค่าเผอืผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาด

ว่าจะเกิดขนึ 

ลูกหนีทไีมมี่การเพมิขนึอย่างมีนยัสาํคญั

ของความเสียงดา้นเครดิต              

(Performing) 45,831 186 43,987 183 

ลูกหนีทมีีการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเสียงดา้นเครดิต                              

(Under - performing) 5,260 631 5,829 643 

ลูกหนีทมีีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          

(Non - performing) 1,590 879 1,528 857 

ลูกหนีทมีีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือเริมแรก       

ทีซือหรือไดม้า                                              

(Non - performing purchased or 

originated credit impaired) 1,265 677 1,249 659 

รวม 53,946 2,373 52,593 2,342 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 เงินให้สินเชือ

และดอกเบีย          

คา้งรับ 

ค่าเผอืผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทคีาด

ว่าจะเกิดขนึ 

เงินให้สินเชือ

และดอกเบีย           

คา้งรับ 

ค่าเผอืผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาด

ว่าจะเกิดขนึ 

ลูกหนีทไีมมี่การเพมิขนึอย่างมีนยัสาํคญั

ของความเสียงดา้นเครดิต              

(Performing) 877 5 676 7 

ลูกหนีทมีีการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเสียงดา้นเครดิต                              

(Under - performing) - - - - 

ลูกหนีทมีีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          

(Non - performing) 22 19 22 19 

ลูกหนีทมีีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือเริมแรก                 

ทีซือหรือไดม้า                                              

(Non - performing purchased or 

originated credit impaired) 236 104 230 98 

รวม 1,135 128 928 124 
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10.4 ลูกหนตีามสัญญาเช่าซือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ ว ันที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อย (ทีประกอบธุรกิจเช่าซือและเช่าการเงิน)                    

มีลูกหนีภายใตส้ัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน ซึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงินสําหรับรถยนต ์

รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบียใน

อตัราร้อยละคงทีตามทีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 31 มีนาคม 2564 

 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญา 21,771 31,996 32 53,799 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,787) (2,539) - (5,326) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่าย         

ตามสัญญา 18,984 29,457 32 48,473 

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน    (1,671) 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    46,802 

(1) ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีรวมลูกหนีทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมอืเริมแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจําหน่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญา 21,618 31,647 20 53,285 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,792) (2,513) (1) (5,306) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่าย 

ตามสัญญา                  18,826 29,134 19 47,979 

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน    (1,659) 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    46,320 

(1) ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีรวมลูกหนีทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมอืเริมแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจําหน่าย 
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 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผือ            

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของบริษทัย่อยดังกล่าวขา้งตน้ จาํแนกตามความเสียงด้านเครดิต               

ไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดลูกหนี                       

หลงัหกัรายไดท้าง

การเงินรอการรับรู้ 

ยอดลูกหนี                       

หลงัหกัรายไดท้าง

การเงินรอการรับรู้ 

ลูกหนีทไีมมี่การเพมิขนึอย่างมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 

(Performing) 41,650 

 

40,650 

ลูกหนีทีมีการเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัของความเสียงดา้นเครดิต                       

(Under-performing) 5,260 

 

5,829 

ลูกหนีทมีีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,563 1,500 

รวม 48,473 47,979 

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 1,671 1,659 

10.5 เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนีทีมีปัญหา 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ

ดอกเบียคา้งรับกบับริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงันี 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนรายลูกหนี มลูหนี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผือผลขาดทนุฯ                

ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

31 

มีนาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มีนาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มนีาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มนีาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1. บริษทัจดทะเบียนทีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพย ์                                    

จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

- 1 - 1 - 1 - - 

2. บริษทัอนืทีมใิช่บริษทัจดทะเบียน                

ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกบั

บริษทัจดทะเบียนทีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์

16 15 5 5 - 7 5 5 

3. บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือผิด

นดัชาํระหนี (1) 

594 592 1,606 1,476 368 341 744 746 

(1) เงินให้สินเชือแก่ลูกหนทีีมีปัญหาดังกล่าวไม่รวมลูกหนีเช่าซือทีบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือเนืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย 

และยังคงจัดชันเป็นลูกหน ีStage 1 และ Stage 2 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนรายลูกหนี มลูหนี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผือผลขาดทนุฯ                 

ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

31 

มีนาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มีนาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มนีาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มนีาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1. บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือผิด

นดัชาํระหนี 

71 71 100 98 40 38 70 68 

11. ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขึน 

 รายการเปลียนแปลงของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที               

31 มีนาคม 2564 เป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีมีความเสียงดา้นเครดิต  

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                           

(สินทรัพย์) 

     

ยอดตน้งวด 3 - - - - 3 

เพมิขนึในระหว่างงวดจากการวดัมูลค่า/

การจดัชนัใหม่/ซือ/ไดม้า 1 - - - - 1 

ยอดปลายงวด 4 - - - - 4 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน       

ยอดตน้งวด 1 1 272 - - 274 

เพมิขนึในระหว่างงวดจากการ                  

วดัมูลค่า/การจดัชนัใหม่/ซือ/ไดม้า 1 - - - - 1 

ยอดปลายงวด 2 1 272 - - 275 

(1) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 

(2) มกีารเพิมขึนอย่างมีนยัสําคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) มกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีมีความเสียงดา้นเครดิต  

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

เงินให้สินเชือแก่ลกูหนีและดอกเบยี         

ค้างรับ 

      

ยอดตน้งวด 183 643 857 659 - 2,342 

เพมิขนึ (ลดลง) ในระหว่างงวดจากการ         

วดัมูลค่า/การจดัชนัใหม่/ซือ/ไดม้า 3 (12) 117 18 - 126 

ส่วนทีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (53) - - (53) 

การโอนเปลียนประเภทสินทรัพย ์ - - (42) - - (42) 

ยอดปลายงวด 186 631 879 677 - 2,373 

สินทรัพย์อืน        

ยอดตน้งวด - 1 978 - 35 1,014 

ลดลงในระหว่างงวดจากการ               

วดัมูลค่า/การจดัชนัใหม่/ซือ/ไดม้า - - (1) - (3) (4) 

ส่วนทีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (6) - - (6) 

การโอนเปลียนประเภทสินทรัพย ์ - - 42 - - 42 

ยอดปลายงวด - 1 1,013 - 32 1,046 

(1) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 

(2) มกีารเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 สินทรัพยท์างการเงินทีมีความเสียงดา้นเครดิต  

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

เงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน       

ยอดตน้งวด 1 - - - - 1 

เพมิขนึ (ลดลง) ในระหว่างงวดจากการ         

วดัมูลค่า/การจดัชนัใหม่/ซือ/ไดม้า - - - - - - 

ยอดปลายงวด 1 - - - - 1 

เงินให้สินเชือแก่ลกูหนีและดอกเบยี        

ค้างรับ 

      

ยอดตน้งวด 7 - 19 98 - 124 

เพมิขนึ (ลดลง) ในระหว่างงวดจากการ         

วดัมูลค่า/การจดัชนัใหม่/ซือ/ไดม้า (2) - - 6 - 4 

ยอดปลายงวด 5 - 19 104 - 128 

สินทรัพย์อืน        

ยอดตน้งวด - - 5 - - 5 

ลดลงในระหว่างงวดจากการ                      

วดัมูลค่า/การจดัชนัใหม่/ซือ/ไดม้า - - (3) - - (3) 

ยอดปลายงวด - - 2 - - 2 

(1) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 

(2) มกีารเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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12. ทรัพย์สินรอการขาย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

อสังหาริมทรพัย ์ 4,622 4,612 2,843 2,839 

สังหาริมทรัพย ์ 115 102 - - 

รวม 4,737 4,714 2,843 2,839 

หัก: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (1,644) (1,660) (1,215) (1,241) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,093 3,054 1,628 1,598 

13. สินทรัพย์/หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ 

13.1 สินทรัพย์/หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 910 917 - - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (247) (226) (199) (178) 

สุทธิ 663 691 (199) (178) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบด้วย

รายการดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลียนแปลงในสินทรัพย/์              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทีแสดงในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 567 582 (15) 17 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 8 7 1 (5) 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 58 57 1 1 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 11 - - 

หนีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 368 375 (7) 5 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน/ หนีสินอนื 1 1 - - 

อนื ๆ 41 42 (1) (1) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  1,054 1,075 (21) 17 

หนสิีนภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่านายหน้าและค่าใชจ้่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรก 

      จากการให้เช่าซือรอตดัจ่าย (115) (115) - 3 

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (233) (195) (34) 24 

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ ์ (11) (33) 22 (13) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (20) (20) - - 

อนื ๆ (12) (21) 9 (1) 

หนสิีนภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (391) (384) (3) 13 

สุทธ ิ 663 691 (24) 30 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลียนแปลงในสินทรัพย/์              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทีแสดงในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

หนสิีนภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (150) (139) 2 2 

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ ์ (38) (28) (10) - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (10) (10) - - 

อนื ๆ  (1) (1) - 1 

หนสิีนภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (199) (178) (8) 3 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัวคราวและ

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 4,612 ลา้นบาท และ 4,627 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

2,964 ลา้นบาท และ 2,873 ลา้นบาท ตามลาํดับ) ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี เนืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอทีจะนาํผลแตกต่างชวัคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้งัจาํนวน 

ในจาํนวนผลประโยชน์ทางภาษีทีไม่ได้รับรู้ในงบการเงินตามทีกล่าวไวข้้างตน้รวมผลขาดทุนทางภาษ ี                

จาํนวน 1,952 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,481 ลา้นบาท ในบการเงินเฉพาะกิจการ โดยทยอยสินสุด

ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 - 2569 
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13.2   ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด 207 914 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 24 (30) 8 (3) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                 

ทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เบด็เสร็จอืนระหว่างงวด - (1) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 231 883 8 (3) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบัญชีกับอตัราภาษีทีใช้

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   1,752 5,485 1,086 4,313 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 350 1,097 217 862 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที                                        

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (116) (218) (227) (868) 

ค่าใชจ่้ายทีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี                                                           

ซึงเป็นผลแตกต่างชวัคราวทีคาดว่าจะไม่ได ้                           

ใชป้ระโยชนท์างภาษี (โอนกลบั) (3) 4 18 3 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่น             

 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 231 883 8 (3) 
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14.  สินทรัพย์อืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม       

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม         

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เบียประกนัภยัคา้งรับ 480 670 - - 

รายไดค้า้งรับ 49 47 37 29 

ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 249 262 - - 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 307 797 - - 

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหนา้ 274 275 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 188 136 11 8 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 542 608 - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 99 97 18 18 

ดอกเบียและเงินปันผลคา้งรับ 141 130 3 7 

ลูกหนีอนื 26 31 5 8 

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 51 36 - - 

ลูกหนีอนื - ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายแทนลูกคา้ 61 62 - - 

เงินมดัจาํ 30 31 4 4 

ลูกหนีอนื - ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 966 930 - - 

อนื ๆ  366 375 8 7 

รวม 3,829 4,487 86 81 

หัก: ค่าเผอืการดอ้ยค่า  (1) (1) - - 

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (1,046) (1,014) (2) (5) 

สินทรัพยอ์นื - สุทธิ 2,782 3,472 84 76 
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15. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  สินทรัพยท์างการเงินจาํแนกตามการจดัชนัไดด้งันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนีทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรม        

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

ตราสารหนี               

ทีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินให้สินเชือ                  

แก่ลูกหนีและ

ดอกเบีย              

คา้งรับ 

ลูกหนีจากการ

ซือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินทีมี

ความเสียงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 12,623 13,086 43 45,831 1,250 586 73,419 

Stage 2 (2) - 39 - 5,260 - 29 5,328 

Stage 3 (3) - - - 1,590 - 1,013 2,603 

POCI (4) - - - 1,265 - - 1,265 

Simlified  - - - - - 247 247 

รวม 12,623 13,125 43 53,946 1,250 1,875 82,862 

(1) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 

(2) มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนีทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

ตราสารหนี               

ทีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินให้สินเชือ                  

แก่ลูกหนีและ

ดอกเบีย                     

คา้งรับ 

ลูกหนีจากการ

ซือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ์นื รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินทีมี

ความเสียงดา้นเครดิต        

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 

Simlified  - - - - - 261 261 

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

(1) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 

(2) มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนีทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

ตราสารหนี               

ทีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินให้สินเชือ                  

แก่ลูกหนีและ

ดอกเบีย              

คา้งรับ 

ลูกหนีจากการ

ซือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินทีมี

ความเสียงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 5,135 1,585 - 877 - 46 7,643 

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

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

POCI (4) - - - 236 - - 236 

รวม 5,135 1,585 - 1,135 - 48 7,903 

(1) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 

(2) มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหนีทีวดั

มลูค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

ตราสารหนี               

ทีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินให้สินเชือ                  

แก่ลูกหนีและ

ดอกเบีย              

คา้งรับ 

ลูกหนีจากการ

ซือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ์นื รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินทีมี

ความเสียงดา้นเครดิต        

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) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 

(2) มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 

(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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16.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตวัแลกเงิน 8,636 4,872 

เงินกูย้ืมระยะยาว  5,450 5,450 

ตวัสัญญาใชเ้งิน  3,930 2,990 

รวม 18,016 13,312 

ส่วนหนึงของเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมในรูปตวัสัญญาใช้เงินขา้งตน้ บริษทัย่อย

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

17. ตราสารหนทีีออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือของตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืมในประเทศ

ทงัจาํนวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งันี  

      จาํนวนหน่วยทีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร 

ประเภทของการ

กูย้ืม ปีทีออก 

ปีทีครบ

กาํหนด

ไถ่ถอน อตัราดอกเบีย 

มูลค่าที             

ตราไว ้

31 

มีนาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มีนาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

31 

มีนาคม 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

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

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

2 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85, 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

3 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 

4 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31, 2.70 1,000 70 1,970 70 1,970 - - 

5 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30, 2.50 1,000 610 1,110 610 1,110 - - 

6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65, 2.66 1,000 - 675 - 675 - - 

7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94, 3.30 1,000 3,815 3,815 3,685 3,685 - - 

8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57, 2.67, 2.68, 

2.99 

1,000 845 1,865 845 1,865 - - 

9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96, 3.00, 3.10 1,000 1,995 1,995 1,995 1,995 - - 

10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 456 456 - - 

11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 554 554 - - 

12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 2,000 1,500 1,470 - - 

14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 

15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 200 200 200 - - 

16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2568 3.40 1,000 1,593 1,593 1,548 1,548 - - 

17 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 700 657 657 - - 

18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2570 3.70 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 - - 

19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 3.20 1,000 3,439 3,439 3,439 3,439 - - 

20 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2564     7 10 - - 

21 ตวัสัญญาใช้เงิน  เมอืทวง

ถาม                 

5.125, 5.65, 6.65    52 52 - - 

22 ตวัสัญญาใช้เงิน  ปี 2565 - 

2566 

3.30    201 

 

201 

 

- 

 

- 

 

 รวมตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม    29,819 33,887 10,700 10,700 
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ตราสาร 4), 8), 9), 13), 14) และ 16) ถึง 19) เป็นหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน

ผูถื้อหุ้นกู้ โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ซึงภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

ตราสาร 1) ถึง 3) และ 12)  เป็นหุ้นกู ้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู ้          

โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 5) ถึง 7), 10), 11) และ 15) เป็นหุ้นกู ้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ           

หุ้นกู ้โดยกาํหนดชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส ซึงภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติ

ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

18. ประมาณการหนีสิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 379 401 61 56 

ประมาณการค่ารือถอน 11 9 5 3 

รวม 390 410 66 59 

19. หนสิีนจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 

หนีสินจาก

สัญญา

ประกนัภยั/

ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          

จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หนีสินจาก

สัญญา

ประกนัภยั/

ประกนัชีวิต 

สินทรพัย ์          

จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินสาํรองประกนัชีวิตสําหรบั

สัญญาประกนัภยัระยะยาว 5,483 - 5,483 5,812 - 5,812 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ            

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,813 (188) 1,625 1,839 (210) 1,629 

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้ 4,451 (354) 4,097 4,483 (398) 4,085 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

ประกนัภยัคา้งจ่าย 10 - 10 15 - 15 

หนีสินอนืตามกรมธรรม์ 88 - 88 82 - 82 

รวม 11,845 (542) 11,303 12,231 (608) 11,623 
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19.1 เงนิสํารองประกนัชีวิตสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัท ี 

31 มีนาคม 2564 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,812 6,770 

สาํรองเพิมขึน (ลดลง) จากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัทียงัมีผลบงัคบัใช ้ (13) 72 

สาํรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนั 

 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอืนๆ  (203) (1,319) 

การเปลียนแปลงทีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                        

สาํรองประกนัภยั (151) 179 

การเปลียนแปลงทีเกิดจากประสบการณจ์ริง 38 110 

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,483 5,812 

19.2 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัท ี 

31 มีนาคม 2564 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,839 1,880 

ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนระหวา่งงวด 1,259 4,611 

การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       

ขอ้สมมตใินการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน (19) 205 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (1,266) (4,857) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 1,813 1,839 
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19.3 สํารองเบยีประกนัภัยทียังไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัท ี 

31 มีนาคม 2564 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,483 4,365 

เบียประกนัภยัรับสาํหรับงวด 2,153 8,848 

เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดใ้นงวด (2,185) (8,730) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,451 4,483 

20. หนสิีนอืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หนีอนื 929 765 530 508 

บญัชีพกัเงินรับจากลูกหนีรอตดับญัชี 162 130 - - 

รายไดรั้บล่วงหน้า 31 13 20 - 

ดอกเบียคา้งจ่าย 325 243 151 82 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 938 743 - - 

ค่าใชจ้่ายพนกังานคา้งจ่าย 230 417 33 71 

ค่าใชจ้่ายอืนคา้งจ่าย 391 438 7 13 

เบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,542 1,550 - - 

เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ 626 719 - - 

เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 1,393 2,083 - - 

เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 219 - - - 

หนีสินตามสัญญาเช่า 459 435 99 66 

อนื ๆ 248 371 34 35 

รวมหนีสินอืน 7,493 7,907 874 775 
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21.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซือคืน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิทีแจง้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดงันัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิทียงั

ไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,156 หุ้น ซึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้ 

1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเงือนไข 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซือคืนทงัสินจาํนวน 116,512,970 หุน้ คิด

เป็นมูลค่ารวม 5,863 ลา้นบาท ครบตามวงเงินทีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุน้ทุนซือคืนทงั

สองโครงการดงักล่าวมีเงือนไขตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจากวนัซือหุ้นคืนเสร็จสิน นอกจากนี 

บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมส่วนหนึงไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซือคืน 

22. องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน (4,384) (4,305) (4,384) (4,305) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      

ตราสารหนี 163 169 2 5 

ตราสารทุน 1,343 1,264 690 620 

รวม 1,506 1,433 692 625 

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

ตราสารหนี (164) (141) - - 

ตราสารทุน (106) (79) (17) (15) 

รวม (270) (220) (17) (15) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,236 1,213 675 610 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (151) (141) (135) (122) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน - สุทธ ิ 1,085 1,072 540 488 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 78 78 51 51 

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

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธ ิ 62 63 41 41 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษัทย่อย  - - 566 606 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษัทร่วม                

และการร่วมค้า  312 388 312 388 

ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วน              

การถือหุ้น ในบริษัทย่อยของบริษทัร่วม 80 81 80 81 

รวม (2,845) (2,701) (2,845) (2,701) 
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23.  เงินปันผล 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงันี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น 

วนัทีจ่ายเงิน            

ปันผล 

  ลา้นบาท บาท  

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล                 

ของปี 2562 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมือวนัที 30 มีนาคม 2563 1,888 1.80 28 เมษายน 2563 

24. รายได้ดอกเบีย 

 รายไดด้อกเบียสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  เงินฝากสถาบนัการเงิน 24 30 5 1 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น                      

กาํไรหรือขาดทนุ 9 26 1 - 

เงินลงทุนในตราสารหนีทวีดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1 1 - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีทวีดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 33 94 5 30 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 64 62 16 15 

การให้เช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน 843 922 - - 

รวม 974 1,135 27 46 

25. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบียสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูยื้มจาก                 

สถาบนัการเงิน 64 65 - - 

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม     

- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะสัน 262 318 104 142 

- อนื ๆ 2 17 - 12 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 4 4 - 1 

อืน ๆ 3 3 1 - 

รวม 335 407 105 155 
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26. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ                             

สัญญาซือขายล่วงหนา้ 370 306 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเกียวกบัธุรกิจเช่าซือ 42 40 - - 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบียประกนั 54 65 - - 

อนื ๆ 49 14 1 - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 515 425 1 - 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (121) (114) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 394 311 1 - 

27. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารหนี (7) (11) (4) - 

ตราสารทุน 283 (438) - - 

หน่วยลงทนุ 2 (9) 2 (9) 

อนุพนัธ์ (191) 291 46 - 

รวม 87 (167) 44 (9) 
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28. กาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนสาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรจากการขายเงินลงทนุ - 3,737 - - 

กาํไรจากการตดัรายการ     

 เงินลงทุนทีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

 เบด็เสร็จอืน (เฉพาะตราสารหนี) 1 7 - 3 

รวม 1 3,744 - 3 

29. รายได้จากการรับประกันภยั/ประกนัชีวิต 

 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

ประกอบดว้ย    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

เบียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับ 2,203 2,377 

หัก: เบียประกนัภยั/ประกนัชีวิตจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (188) (339) 

เบียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับสุทธิ 2,015 2,038 

หัก: สาํรองเบียประกนัภยั/ประกนัชีวิตทียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง                       

จากงวดก่อน (12) (172) 

รวม 2,003 1,866 
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30. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

ประกอบดว้ย   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทน 1,101 1,090 

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (133) (222) 

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 216 598 

หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน             

รับคืนจากการประกนัภยัต่อ (18) (24) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 323 368 

หัก: ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (47) (81) 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (329) (440) 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอนืๆ 168 156 

รวม 1,281 1,445 

31. ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั)     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1 (1) - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1 5 - 1 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรบั 99 153 4 8 

สินทรัพยอ์นื (4) (2) (3) - 

รวม 97 155 1 9 
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32. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกอยู่ในระหว่างงวดโดยสุทธิจากหุ้น

สามญัซือคืนทีถือโดยบริษทัฯ 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกอยูใ่นระหว่างงวดสุทธิจาก

หุน้สามญัซือคืนทีถือโดยบริษทัฯ และจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพือ

แปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทงัสินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดม้ีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนั

ตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั          

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 1,078,121 4,315,584 1,048,604 1,116,608 1.03 3.86 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       

 หุ้นสามญั - - 13 13   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       

 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1,078,121 4,315,584 1,048,617 1,116,621 1.03 3.86 
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33. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านัน

และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึงรายการทีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563 (สาํหรับงวด 2564) 

รายการทีเกิดขึนในระหว่างงวด      

บริษัทย่อย      

รายไดด้อกเบีย - - 10 10 อตัราดอกเบียร้อยละ 3.30 - 5.125 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและบริการอืน - - 18 6 อตัราทีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอนื - - - 1  

บริษัทร่วมและการร่วมค้า      

รายไดด้อกเบีย 1 - - - อตัราดอกเบียร้อยละ 0.05 - 4.00 ต่อปี 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 3 - - - อตัราทีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 1 1 - - อตัราดอกเบียร้อยละ 5.125 ต่อปี                

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 242 - - - อตัราทีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอนื 13 12 4 3  

บริษัททีเกยีวข้องกนั       

มูลค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี 2,459 10,825 300 1,569 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี 110 11,312 - 10,176 ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบีย 7 14 5 1 อตัราดอกเบียร้อยละ 0.05 - 0.55 ต่อปี 

รายไดใ้นการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 15 29 - - อตัราทีตกลงตามสญัญา 

รายไดอื้น 36 25 1 -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย  3 1 - - อตัราดอกเบียร้อยละ 0.89 - 1.20 ต่อปี  

ค่าบริหารโครงการจ่าย 6 6 3 3 อตัราทีตกลงกนัตามสัญญาซึงคาํนวณ 

  โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาทีใช ้ 

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 70 263 - - อตัราทีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอนื 54 61 - 2  
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัทีเกิดขึนในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2564 และ 2563 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉลียจากยอดคงคา้ง ณ วนัสินเดือน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย      

เงินให้สินเชือแกลู่กหนี - - 669 704 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 57 183 2 - 

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม  51 52 - - 

บริษัททีเกยีวข้องกนั      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 6,111 3,138 4,343 336 

เงินลงทุนในตราสารหนี - 256 - - 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) 750 309 - - 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

หรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 สินทรัพย ์ หนีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเชือ 

แก่ลกูหนีและ

ดอกเบีย           

คา้งรบั สินทรัพยอื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี           

ทีออกและ                  

เงินกูย้ืม หนีสินอนื 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า       

ธนาคารทหารไทย 31 - 248 1,000 - 78 

บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 52 164 

บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชนัส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 

บริษัททีเกยีวข้องกนั       

ธนาคารธนชาต 6,763 - 8 - - 4 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง 3 - 43 - - 234 

 6,797 - 310 1,000 52 482 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพย ์ หนีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเชือ 

แก่ลกูหนีและ

ดอกเบีย           

คา้งรบั สินทรัพยอ์นื 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี           

ทีออกและ                  

เงินกูย้ืม หนีสินอนื 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า       

ธนาคารทหารไทย 52 - 190 - - 71 

บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 134 

บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชนัส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 

บริษัททีเกยีวข้องกนั       

ธนาคารธนชาต 2,070 - 14 1,000 - 5 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 60 - - 238 

 2,122 - 275 1,000 48 450 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 

 สินทรัพย ์ หนีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเชือ         

แก่ลกูหนีและ

ดอกเบีย           

คา้งรับ สินทรัพยอื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี        

ทีออกและ       

เงินกูยื้ม หนีสินอนื 

บริษัทย่อย       

บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 3 - - - 

บบส. แมก๊ซ์  - 244 3 - - - 

บบส. ที เอส  - - 1 - - - 

บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 2 - - - 

บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 7 - - - 

บมจ. ราชธานีลิสซิง - - 247 - - - 

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - - 1 - - - 

บมจ. ธนชาต ประกนัภยั - - 13 - - - 

บจ. รักษาความปลอดภยัสคิป 

เซอร์วิส - - 4 - - - 

บจ. ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์

เซอร์วิส - - 1 - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 

 สินทรัพย ์ หนีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเชือแก่

ลูกหนีและ

ดอกเบีย           

คา้งรับ สินทรัพยอื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี        

ทีออกและ       

เงินกูยื้ม หนีสินอนื 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า       

ธนาคารทหารไทย 3 - - - - - 

บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 101 

บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชนัส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 1 

บริษัททีเกยีวข้องกนั       

ธนาคารธนชาต 5,131 - 1 - - 1 

บจ. แปลนเอสเตท - - - - - 2 

 5,134 669 286 - - 105 

หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพย ์ หนีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเชือแก่

ลูกหนีและ

ดอกเบยี           

คา้งรับ สินทรัพยอ์นื 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี        

ทีออกและ       

เงินกูย้ืม หนีสินอนื 

บริษัทย่อย       

บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 4 - - - 

บบส. แมก๊ซ์  - 244 3 - - - 

บบส. ที เอส  - - 2 - - - 

บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 1 - - - 

บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 6 - - - 

บมจ. ราชธานีลิสซิง - - 247 - - - 

บจ. ธนชาต เอสพวี ี1 - - 1 - - - 

บจ. ธนชาต เอสพวี ี2 - - 1 - - - 

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - - 2 - - - 

บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 5 - - - 

บจ. รักษาความปลอดภยัสคิบ -        

        เซอร์วิส - - 3 - - - 

บริษัทร่วม       

บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 66 

บริษัททีเกยีวข้องกนั       

ธนาคารธนชาต 172 - - - - - 

 172 669 278 - - 66 



 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

46 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเชือแก่บริษทัยอ่ยดงันี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ชือบริษทั อตัราดอกเบีย 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (สาํหรับปี 2564)   

บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั เงินกูลู้กหนีชนัดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 

422 422 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีชนัดี (MLR)                              

ของธนาคารธนชาต - 1% 

244 244 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีชนัดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 

3 3 

รวม  669 669 

วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการทีเกียวข้องกัน โดยการมี

ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจาํนวนประมาณ 1,833     

ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,614 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2563: 1,762 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

และ 1,544 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลประโยชน์ให้แก่

ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทงัหมดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 82 79 27 26 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 2 2 - - 

 84 81 27 26 
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34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลักคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจหลักทรัพย์ (3) ธุรกิจ

ประกนัชีวิต (4) ธุรกิจประกนัภยั (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และ (6) ธุรกิจเช่าซือและลีสซิง  

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพือวตัถุประสงคใ์นการ

ตัดสินใจทีเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยวดัผลการดาํเนินงานจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานแต่ละ          

ส่วนงาน  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซือและ

ลีสซิง ธุรกิจอืน 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบียสุทธิ (78) 37 28 29 6 615 2 - 639 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 1,237 425 134 498 1 91 92 (511) 1,967 

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ (72) (212) (34) (310) (14) (108) (33) 26 (757) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า        

จะเกิดขึน (1) - (1) 6 (14) (86) 1 (2) (97) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,086 250 127 223 (21) 512 62 (487) 1,752 

ภาษีเงินได ้ (8) (50) 1 (45) - (120) (9) - (231) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียที        

ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,078 200 128 178 (21) 392 53 (487) 1,521 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซือและ

ลีสซิง ธุรกิจอืน 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบียสุทธิ (109) 45 46 51 9 672 14 - 728 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 4,496 261 (170) 448 41 120 4,150 (3,742) 5,604 

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ (65) (166) (34) (269) (17) (114) (42) 15 (692) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า        

จะเกิดขึน (9) - - (2) (14) (130) - - (155) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 4,313 140 (158) 228 19 548 4,122 (3,727) 5,485 

ภาษีเงินได ้ 3 (28) 26 (46) (6) (112) (720) - (883) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียที        

ไม่มีอาํนาจควบคุม 4,316 112 (132) 182 13 436 3,402 (3,727) 4,602 
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 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                       

มีดงัต่อไปนี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ              

เช่าซือและ   

ลีสซิง ธุรกิจอนื 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

สินทรพัยข์องส่วนงาน          

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  76,171 7,408 6,896 15,079 2,290 48,714 14,786 (29,385) 141,959 

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

35. ทรัพย์สินทีมีภาระผูกพัน 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นทีมีภาระผกูพนั ซึงมีมูลค่า

ตามบญัชี ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม         

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม           

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     

วางประกนักบันายทะเบียน 1,530 1,530 - - 

วางประกนัศาล 1 1 - - 

วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 

วางประกนัเครืองรูดบตัร EDC 1 1 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

วางประกนักบันายทะเบียน 1,884 1,847 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสังหาริมทรัพยส่์วนทีให้สิทธิแก่ลูกหนี                             

ในการซือคืนหรือซือก่อน 4 4 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนทีทาํสญัญาจะซือจะขายกบัลูกคา้           

แต่อยู่ระหว่างการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ 24 18 - - 

 3,448 3,405 - - 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึนในภายหน้า 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้าทีมี

สาระสาํคญัมีดงันี 

36.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม  2564 31 ธนัวาคม 2563 

ภาระผกูพนัอืน      

อนื ๆ 13 64 1 1 

รวม 13 64 1 1 

 นอกจากนี บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุพันธ์ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวา่งกาลขอ้ 6 

36.2 ณ วนัที  31 มีนาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระทีต้องจ่ายค่าบริการทีเกียวข้องกับทรัพย์สิน                          

รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอืน ๆ พร้อมทงัค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานักงาน

(ส่วนทีไมไ่ดรั้บรู้เป็นหนีสินตามสัญญาเช่า) ดงันี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอนื กิจการอนื 

2564 38 5 

2565 4 - 

2566 เป็นตน้ไป 2 - 

37. หนสิีนทีอาจจะเกดิขึน/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

เป็นจาํนวนรวมประมาณ 146 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซึงผลของคดียงัไม่เป็นที

สินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพิ้จารณาตงัสํารองหนีสินทีอาจเกิดขึนไวแ้ลว้บางส่วน และ

ส่วนทีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือมนัว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็น

หนีสิน ณ ปัจจุบนั  
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38. หนังสือคาํประกนั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจาํนวนเงินประมาณ 

1 ลา้นบาท เพือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

39. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม                

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 3,028 3,028 1,759 941 328 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  188 188 188 - - 

ตราสารหนีทีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 13,125 13,125 - 13,125 - 

ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอนื 2,611 2,611 2,324 - 287 

หนสิีนทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หนีสินอนุพนัธ์  33 33 33 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม                 

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

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  145 145 145 - - 

ตราสารหนีทีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 19,250 19,250 - 19,250 - 

ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอนื 2,357 2,357 2,072 - 285 

หนสิีนทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หนีสินอนุพนัธ์  14 14 14 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม               

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 164 164 - 47 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 188 188 188 - - 

ตราสารหนีทีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 1,585 1,585 - 1,585 - 

ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอนื 1,662 1,662 1,498 - 164 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม                        

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 1,218 1,218 - 1,101 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 142 142 142 - - 

ตราสารหนีทีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 7,202 7,202 - 7,202 - 

ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอนื 1,495 1,495 1,331 - 164 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

40.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภท

รายการบญัชีในปีปัจจุบัน ซึงการจดัประเภทรายการบญัชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของ

เจา้ของตามทีไดร้ายงานไว ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที                       

จดัประเภทใหม่ 

ตามที                     

เคยรายงานไว ้

ตามที                       

จดัประเภทใหม ่

ตามที                     

เคยรายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 406,787 403,730 155,134 154,687 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 114,091 72,424 305 305 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,444,471 1,445,555 - - 

ค่าใชจ่้ายอนื 169,951 212,226 18,089 18,536 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 155,152 156,517 8,893 8,893 
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41.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวันที  19 เมษายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันลระหว่างกาลให้แก่               

ผูถ้ือหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน 1,888 ลา้นบาท 

42. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 13 พฤษภาคม 

2564 
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