
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

30 มิถุนายน 2564  

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ          

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหลา่น้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 10.2 จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุม่บริษทั               

จากผลกระทบของสถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลโดยเลือกนาํแนวปฎิบติั

ทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฎิบติั และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงรายการเงินลงทุน 

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิได ้              

ใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด  

 
 
 

สมใจ คุณปสุต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2564 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

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

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 6,394               2,471               10                   -                      -                      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 8,852,175        7,811,600        1,049,596 171,951           29,841             

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 2,921,293        3,356,589        222,566 1,217,639        3,335,666        

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6 312,507           145,444           311,557           142,100           -                      

เงินลงทุนสุทธิ 7 16,795,659      21,650,020      4,659,433        8,697,046        19,387,756      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      13,353,304      14,169,912      17,988,310      

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 50,508,429      48,006,971      50,508,429      48,006,971      45,476,877      

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 10 53,294,050      50,250,543      3,194,627        803,616           795,411           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 12 3,080,003        3,054,027        1,603,237        1,597,510        1,605,814        

ทดิีน อาคาร อุปกรณแ์ละสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 831,597           677,699           171,559           138,665           156,792           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 226,852           163,898           1,746               870                  640                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 878,119           917,113           -                      -                      -                      

ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,090,314        1,246,888        -                      -                      764,570           

สินทรัพยอื์นสุทธิ 14 2,535,387        3,472,371        805,598           76,092             88,683             

รวมสินทรัพย์ 141,332,779    140,755,634    75,881,662      75,022,372      89,630,360      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

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

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 

   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 16 15,900,862      13,312,347      -                      -                      -                      

หนีสินอนุพนัธ์ 6 16,344             14,219             -                      -                      -                      

ตราสารหนีทอีอกและเงินกูย้มื 17 32,829,048      33,887,024      10,700,000      10,700,000      17,587,468      

ประมาณการหนีสิน 18 396,783           410,153           66,756             58,513             52,329             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 281,854           225,797           228,678           178,258           190,040           

หนีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 19 11,433,738      12,231,053      -                      -                      -                      

เงินปันผลคา้งจ่าย -                      -                      -                      -                      4,582,651        

เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,985,520        2,083,488        619,885           -                      193,902           

หนีสินอืน 20 5,792,276        5,823,399        783,436           774,997           836,522           

รวมหนีสิน 68,636,425      67,987,480      12,398,755      11,711,768      23,442,912      

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบยีน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

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

      หุ้นสามญั 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 11,651,165      11,651,165      11,651,165      11,651,165      11,651,165      

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

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 22 (2,906,446)       (2,701,100)       (2,906,446)       (2,701,100)       (2,260,646)       

กาํไรสะสม

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

                     - สาํรองหุ้นทุนซือคืน 21 5,863,053        5,863,053        5,863,053        5,863,053        999,964           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51,394,581      51,016,932      51,394,581      51,016,932      53,453,322      

หัก: หุ้นทนุซือคืน - หุ้นสามญั 21 (5,863,053)       (5,863,053)       (5,863,053)       (5,863,053)       (999,964)         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 63,482,907      63,310,604      63,482,907      63,310,604      66,187,448      

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 9,213,447        9,457,550        -                      -                      -                      

รวมส่วนของเจ้าของ 72,696,354      72,768,154      63,482,907      63,310,604      66,187,448      

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 141,332,779    140,755,634    75,881,662      75,022,372      89,630,360      

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 24 988,477                   1,027,887                34,702                     24,226                     

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 25 (335,342)                  (423,288)                  (106,153)                  (142,438)                  

รายได้ดอกเบียสุทธิ 653,135                   604,599                   (71,451)                    (118,212)                  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 470,628                   384,903                   274                          51                            

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (121,598)                  (85,638)                    (514)                         (322)                         

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 26 349,030                   299,265                   (240)                         (271)                         

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 27 174,603                   70,279                     133,709                   22,323                     

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 28 15,024                     6,295                       57                            -                              

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ตีโอนทรัพยช์าํระหนี 197,491                   286                          18,953                     483                          

กาํไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 10,073                     42,114                     (2,938)                      360                          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย -                              -                              596,153                   460,296                   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 488,622                   672,213                   488,622                   672,213                   

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 29 2,045,179                1,882,265                -                              -                              

รายไดเ้งินปันผล 82,312                     231,363                   52,211                     147,446                   

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 109,513                   117,076                   55,996                     15,399                     

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 4,124,982                3,925,755                1,271,072                1,200,037                

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 30 (1,487,372)               (1,303,044)               -                              -                              

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 2,637,610                2,622,711                1,271,072                1,200,037                

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 518,521                   457,951                   57,217                     40,480                     

ค่าตอบแทนกรรมการ 46,376                     12,821                     35,789                     4,010                       

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 67,788                     60,432                     7,922                       5,683                       

ค่าภาษีอากร 6,197                       4,379                       551                          305                          

ค่าใชจ่้ายอืน 169,035                   144,739                   15,329                     11,917                     

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 807,917                   680,322                   116,808                   62,395                     

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน 31 139,558                   215,864                   21,124                     5,104                       

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,690,135                1,726,525                1,133,140                1,132,538                

ภาษีเงนิได้ 13.2 (253,122)                  (375,508)                  (26,196)                    (103,169)                  

กําไรสําหรับงวด 1,437,013                1,351,017                1,106,944                1,029,369                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีดว้ย

   มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 10,641                     (49,070)                    1,139                       341                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                              -                              5,044                       (22,851)                    

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  (ขาดทุน) (5,894)                      (33,975)                    (5,894)                      (33,975)                    

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) 1,873                       9,091                       (228)                         (68)                           

6,620                       (73,954)                    61                            (56,553)                    

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (59,165)                    91,198 4,964 52,034

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                              -                              (35,945)                    10,051                     

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) 2,980                       (169,823)                  2,980                       (169,823)                  

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                              65,955                     -                              11,094                     

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) 5,687                       (29,600)                    (3,109)                      (10,407)                    

(50,498)                    (42,270)                    (31,110)                    (107,051)                  

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) (43,878)                    (116,224)                  (31,049)                    (163,604)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,393,135                1,234,793                1,075,895                865,765                   

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 1,106,944                1,029,369                1,106,944                1,029,369                

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 330,069                   321,648                   

1,437,013                1,351,017                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 1,075,895                865,765                   1,075,895                865,765                   

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 317,240                   369,028                   

1,393,135                1,234,793                

-                              -                              

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 32

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.06                         0.98                         1.06                         0.98                         

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 1.06                         0.98                         1.06                         0.98                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 24 1,962,321                2,162,757                61,833                     70,469                     

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 25 (670,336)                  (830,075)                  (211,172)                  (297,572)                  

รายได้ดอกเบียสุทธิ 1,291,985                1,332,682                (149,339)                  (227,103)                  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 985,373                   809,519                   847                          363                          

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (242,443)                  (199,729)                  (526)                         (627)                         

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 26 742,930                   609,790                   321                          (264)                         

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 27 261,226                   (96,701)                    178,016                   13,120                     

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 28 15,864                     3,750,576                57                            2,808                       

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ตีโอนทรัพยช์าํระหนี 215,923                   75,033                     37,325                     35,866                     

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 26,222                     171,306                   22,470                     105,238                   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย -                              -                              1,124,768                3,853,286                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,088,490                1,625,919                1,088,490                1,625,919                

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 29 4,047,741                3,748,316                -                              -                              

รายไดเ้งินปันผล 105,262                   263,013                   53,831                     156,686                   

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 215,541                   222,485                   74,139                     21,898                     

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 8,011,184                11,702,419              2,430,078                5,587,454                

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 30 (2,767,878)               (2,747,515)               -                              -                              

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 5,243,306                8,954,904                2,430,078                5,587,454                

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,040,858                902,735                   107,135                   77,489                     

ค่าตอบแทนกรรมการ 62,605                     23,770                     39,849                     7,680                       

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 128,504                   120,295                   13,826                     10,959                     

ค่าภาษีอากร 10,408                     10,888                     1,651                       1,872                       

ค่าใชจ่้ายอืน 323,015                   314,690                   25,981                     30,006                     

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 1,565,390                1,372,378                188,442                   128,006                   

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน 31 236,247                   371,016                   22,619                     13,997                     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,441,669                7,211,510                2,219,017                5,445,451                

ภาษีเงนิได้ 13.2 (483,899)                  (1,258,856)               (33,952)                    (100,498)                  

กําไรสําหรับงวด 2,957,770                5,952,654                2,185,065                5,344,953                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีดว้ย

   มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (43,053)                    (38,653)                    (1,447)                      (118)                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                              -                              (19,065)                    (15,768)                    

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) (47,910)                    (22,713)                    (47,910)                    (22,713)                    

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 5,913                       7,893                       289                          24                            

(85,050)                    (53,473)                    (68,133)                    (38,575)                    

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (36,483)                    (1,305,780)               73,202                     (666,546)                  

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                              -                              (50,183)                    (374,225)                  

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) 55,060                     (206,048)                  55,060                     (206,048)                  

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 679                          65,955                     -                              11,094                     

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) (2,773)                      215,202                   (16,757)                    133,309                   

16,483                     (1,230,671)               61,322                     (1,102,416)               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) (68,567)                    (1,284,144)               (6,811)                      (1,140,991)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,889,203                4,668,510                2,178,254                4,203,962                

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 2,185,065                5,344,953                2,185,065                5,344,953                

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 772,705                   607,701                   

2,957,770                5,952,654                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 2,178,254                4,203,962                2,178,254                4,203,962                

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 710,949                   464,548                   

2,889,203                4,668,510                

-                              -                              

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 32

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 2.08                         4.94                         2.08                         4.94                         

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 2.08                         4.94                         2.08                         4.94                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่ง

จากการเปลยีนแปลง กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุน

สัดส่วนการถอืหุน้ ส่วนเกินทุน เบด็เสร็จอนื จากการเปลยีนแปลง

ในเงินลงทุน จากการ ส่วนเกินทุน ในบริษทัร่วม สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน ในบริษทัยอ่ย/ เปลยีนแปลง จากการตีราคา และการร่วมคา้ ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั บริษทัร่วม มูลค่าเงนิลงทุน สินทรัพย์ (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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   

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

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    512                   -                    -                    512               

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

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

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    -                        -                    (306,680)       (306,680)       

ส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                   246,355            -                          771             -                     -                             -                    -                    (492,314)           -                    (149,859)       (395,047)       

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                   -                   -                        713,233              (1,363)         (33,938)          -                             -                    -                    (677,932)           -                    -                    -                    

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 132               11,651,165   2,065,645    (4,162,054)        1,122,668           63,610        404,018         80,810                   1,277,830      5,863,053      50,892,311       (5,863,053)    8,242,976     71,639,111   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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   

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

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    79                     -                    -                    79                 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    -                        -                    (856,626)       (856,626)       

ส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                   (117,406)           -                          344             -                     -                             -                    -                    -                        -                    (98,426)         (215,488)       

ส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

     ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     (1,458)                    -                    -                    -                        -                    -                    (1,458)           

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                   -                   -                        6,217                  (1,378)         (52,744)          -                             -                    -                    47,905              -                    -                    -                    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                     -                             -                    -                    2,185,065         -                    772,705        2,957,770     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                   -                   -                        (14,639)               -                  (24,282)          -                             -                    -                    32,110              -                    (61,756)         (68,567)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 132               11,651,165   2,065,645    (4,421,799)        1,063,111           61,701        311,189         79,352                   1,277,830      5,863,053      51,394,581       (5,863,053)    9,213,447     72,696,354   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่ง

จากการเปลยีนแปลง กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุน

สัดส่วนการถอืหุน้ ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง เบด็เสร็จอนื จากการเปลยีนแปลง

ในเงินลงทุน จากการ ส่วนเกินทุน กาํไรขาดทุน ในบริษทัร่วม สัดส่วนการถือหุน้

ส่วนเกิน ในบริษทัยอ่ย/ เปลยีนแปลง จากการตีราคา เบด็เสร็จอนื และการร่วมคา้ ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั บริษทัร่วม มูลค่าเงนิลงทุน สินทรัพย์ ในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 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      

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

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                     -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   512                -                    512                  

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

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

ส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                     -                     246,355        -                              -                       771                  -                       -                           -                   -                   (492,314)       -                    (245,188)          

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                     -                     -                    396,029                   (918)                 316,759           (33,938)            -                           -                   -                   (677,932)       -                    -                       

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                     -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   5,344,953      -                    5,344,953        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                     -                     -                    (533,331)                 -                       (413,699)          (208,330)          -                           -                   -                   14,369           -                    (1,140,991)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 132               11,651,165    2,065,645      (4,162,054)    517,524                   41,988             626,766           404,018           80,810                 1,277,830    5,863,053    50,892,311    (5,863,053)    63,396,135      

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      

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

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                     -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   79                  -                    79                    

ส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                     -                     (117,406)       -                              -                       344                  -                       -                           -                   -                   -                    -                    (117,062)          

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการเปลยีนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

  ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                     -                     -                    -                              -                       -                       -                       (1,458)                  -                   -                   -                    -                    (1,458)              

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                     -                     -                    10,584                     (913)                 (4,832)              (52,744)            -                           -                   -                   47,905           -                    -                       

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                     -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   2,185,065      -                    2,185,065        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                     -                     -                    55,287                     -                       (69,926)            (24,282)            -                           -                   -                   32,110           -                    (6,811)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 132               11,651,165    2,065,645      (4,421,799)    553,841                   40,147             530,824           311,189           79,352                 1,277,830    5,863,053    51,394,581    (5,863,053)    63,482,907      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,441,669           7,211,510           2,219,017           5,445,451           

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัย่อย -                         -                         (1,124,768)         (3,853,286)         

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - 

      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,088,490)         (1,625,919)         (1,088,490)         (1,625,919)         

   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 102,049              97,188                15,310                11,570                

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 236,247              371,016              22,619                13,997                

   ประมาณการหนีสินเพมิขึน (ลดลง) (11,104)              25,859                6,374                  16,559                

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมขึน (ลดลง) (34,537)              (56,602)              (30,975)              1,244                  

   กาํไรและดอกเบียรบัจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี -                         (1,084)                -                         -                         

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยอื์นลดลง (11,831)              (2,188)                -                         -                         

   กาํไรจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

      ผ่านกาํไรหรือขาดทุน (299,599)            (124,473)            (171,603)            (11,464)              

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 534                     1,909                  (438)                   -                         

   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพมิขึน) 268,938              307,072              (36,521)              (20,452)              

2,603,876           6,204,288           (189,475)            (22,300)              

   รายไดด้อกเบียสุทธิ (1,291,985)         (1,332,682)         149,339              227,103              

   รายไดเ้งินปันผล (105,262)            (263,013)            (53,831)              (156,686)            

   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 1,870,364           1,973,536           54,580                25,174                

   เงินสดจ่ายดอกเบียจากการดาํเนินงาน (142,004)            (110,765)            -                         -                         

   เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (757,482)            (351,516)            (2,267)                (2,185)                

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 2,177,507           6,119,848           (41,654)              71,106                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (1,044,854)         (16,893,696)        (877,052)            (5,072,122)         

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 20,423                7,179                  -                         -                         

   สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 533,181              110,931              1,046,261           788,600              

   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (3,495,831)         1,367,589           (2,404,427)         37,733                

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 321,201              444,329              25,249                20,007                

   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 156,574              754,627              -                         763,112              

   สินทรัพยอื์น 597,788              2,899,064           5,261                  8,588                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2,588,515           (6,283,889)         -                         -                         

   หนีสินอนุพนัธ์ 2,126                  (35,346)              -                         -                         

   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (268,703)            831,721              -                         (193,902)            

   หนีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (797,315)            (1,008,647)         -                         -                         

   หนีสินอืน 309,203              (878,684)            (35,753)              (50,456)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,099,815           (12,564,974)        (2,282,115)         (3,627,334)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 4,687,186           24,338,244         4,512,045           16,753,331         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (2,370,523)         (1,388,012)         (2,552,900)         (1,388,012)         

เงินสดรบัจากการรับคืนทุนจากบริษทัย่อย -                         -                         374,969              -                         

เงินสดรบัดอกเบีย 108,956              97,990                4,938                  3,001                  

เงินสดรบัเงินปันผล 1,024,028           617,060              2,049,380           3,884,131           

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์/สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน (131,914)            (26,078)              (2,122)                (209)                   

เงินสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1,393                  407                     1,356                  -                         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 3,319,126           23,639,611         4,387,666           19,252,242         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 4,989,170           13,113,395         -                         -                         

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม (6,047,146)         (11,653,715)        -                         (4,000,000)         

เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม (558,039)            (695,274)            (210,570)            (284,274)            

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                         (4,863,089)         -                         (4,863,089)         

เงินสดจ่ายคืนผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการลดทุนของบริษทัย่อย (31)                     -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่าย (1,887,431)         (6,469,649)         (1,887,431)         (6,469,649)         

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (54,412)              (54,550)              (7,540)                (7,896)                

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม (857,129)            (451,738)            -                         -                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,415,018)         (11,074,620)        (2,105,541)         (15,624,908)        

เงินสดเพมิขึนสุทธิ 3,923                  17                      10                      -                         

เงินสด ณ วันต้นงวด 2,471                  2,970                  -                         -                         

เงินสด ณ วันปลายงวด 6,394                  2,987                  10                      -                         

(1,547,053)         -                         -                         

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการทีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรพัยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ 312,640              309,778              -                         -                         

   เจา้หนีจากการซือทรพัยสิ์น 112,412              547                     -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 62,037                23,282                40,378                703                     

   โอนเงินลงทุนทีถือไวเ้พอืรายย่อยเป็นเงินลงทุน

      ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม -                         39,008 -                         39,008                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ   

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

ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company)  ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน

ของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              

ในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจหลักทรัพย ์               

ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิตและอ่ืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน

หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้

อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้มีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่ง

ต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั            

ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบของงบการเงิน           

ท่ีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคาร

พาณิชย ์และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เน่ืองจาก

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มลูเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ดังนั้ น ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลจึงได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ                  

และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราร้อยละของการ                             

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม    

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั 100.00 100.00 - - 

บริษทั ธนชาต พลสั จาํกดั 100.00 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 99.99 99.99 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 99.98 99.98 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 83.44 83.44 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์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 เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 51.00 51.00 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 51.00 51.00 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม     

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 3.77 3.13 56.02 55.73 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 100.00 100.00 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สคบิ เซอร์วิส จาํกดั  - - 100.00 100.00 

บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั - - 59.79 58.86 
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ข) มูลค่าสินทรัพย์รวมและรายได้จากการดําเนินงานสุทธิของบริษัทย่อยท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงรวมอยู่ใน              

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ     

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด           

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7,946 6,852 875 651 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 14,187 14,855 1,198 1,233 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 6,538 6,883 208 (123) 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 49,234 47,998 1,426 1,499 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 
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 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ            

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

2.5 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน             

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ             

การแสดงรายการเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีราคาทุนเป็น             

วิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซ่ึงการ

บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ีจะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน 

3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ    

บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกจิการจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้ทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน                   

ในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็น

วิธีส่วนไดเ้สีย  

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษทัฯได้ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีนํามาแสดง

เปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

ตามวิธีส่วนไดเ้สียมาตั้งแต่อดีต ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจากอดีตถึงตน้ปี 2563 แสดงไวใ้น

หัวขอ้ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม”                 

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  และการเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด  

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง (6,320) (7,333) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1,028 (618) 

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของลดลง (3,230) (2,958) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                      

30 มิถุนายน 2563 

สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                         

30 มิถุนายน 2563 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กําไรหรือขาดทุน   

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 429 454 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น 460 3,853 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้

เพ่ิมขึ้น 672 1,626 

รายไดเ้งินปันผลลดลง (3,376) (3,727) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ยลดลง (13) (390) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง (203) (229) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิม่ขึน้ (ลดลง) (2,031) 1,587 

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (บาทต่อหุน้) (1.73) 2.04 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (บาทต่อหุ้น) (1.73) 2.04 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลให้กาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ลดลง 887 ลา้นบาท กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนลดลง 34                

ลา้นบาท และกาํไรต่อหุ้นลดลง 0.84 บาท และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้น 

217 ลา้นบาท กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จลดลง 62 ลา้นบาทและกาํไรต่อหุน้เพิ่มขึ้น 0.21 บาท 
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4. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน               

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 6 6 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 8,852 8,852 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 1,048 - - 1,048 

 ตราสารทุน 1,873 - - 1,873 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 313 - - 313 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหน้ี - 13,830 43 13,873 

 ตราสารทุน - 2,923 - 2,923 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 7 - 53,287 53,294 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,090 1,090 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 152 152 

สินทรัพยอ่ื์น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 116 116 

สินทรัพยอ่ื์น - อ่ืน ๆ  - - 389 389 

หนีสิ้นทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 15,901 15,901 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 16 - - 16 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 32,829 32,829 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            46 - 1,940 1,986 

หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 207 207 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 349 349 

หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 435 435 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน               

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 2 2 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 7,812 7,812 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 2,021 - - 2,021 

 ตราสารทุน 1,336 - - 1,336 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 145 - - 145 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหน้ี - 19,250 43 19,293 

 ตราสารทุน - 2,357 - 2,357 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 12 - 50,239 50,251 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 797 797 

สินทรัพยอ่ื์น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 122 122 

สินทรัพยอ่ื์น - อ่ืน ๆ  - - 421 421 

หนี้สินทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 13,312 13,312 

หน้ีสินอนุพนัธ์ 14 - - 14 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 33,887 33,887 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            127 - 1,956 2,083 

หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 243 243 

หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 435 435 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน                

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 1,050 1,050 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 98 - - 98 

 ตราสารทุน 125 - - 125 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 312 - - 312 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหน้ี - 3,005 - 3,005 

 ตราสารทุน - 1,654 - 1,654 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 3,195 3,195 

สินทรัพยอ่ื์น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 4 4 

สินทรัพยอ่ื์น  - ลูกหน้ีรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 701 701 

สินทรัพยอ่ื์น - อ่ืน ๆ  - - 71 71 

หนีสิ้นทางการเงิน     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 10,700 10,700 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 620 620 

หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 81 81 

หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 94 94 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน                

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 172 172 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 1,101 - - 1,101 

 ตราสารทุน 117 - - 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - 142 

เงินลงทุนสุทธิ     

 ตราสารหน้ี - 7,202 - 7,202 

 ตราสารทุน - 1,495 - 1,495 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 804 804 

สินทรัพยอ่ื์น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 7 7 

สินทรัพยอ่ื์น - อ่ืน ๆ - - 36 36 

หนี้สินทางการเงิน     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 10,700 10,700 

หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 82 82 

หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 66 66 
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5.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 76 78 - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 822 1,302 50 460 

หน่วยลงทนุ 150 641 48 641 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,523 1,008 - - 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด               

ในประเทศ 350 328 125 117 

รวม 2,921 3,357 223 1,218 

6. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์

เพื่อคา้ แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อ่ืนๆ       

    ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 1 2 1,584 3 1 1,169 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ - 14 1,656 - 13 522 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 312 - - 142 - - 

รวม 313 16 3,240 145 14 1,691 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 

อ่ืนๆ       

    ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 312 - - 142 - - 

รวม 312 - - 142 - - 
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7. เงินลงทุน 

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนจาํแนกตามประเภทของเงินลงทนุ ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าด้วยราคาทุน 

 ตัดจําหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43 43 - - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 

รวม 43 43 - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,503 16,047 2,628 6,915 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,327 3,203 377 287 

รวม 13,830 19,250 3,005 7,202 

คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 310 274 1 1 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดให้วัดมูลค่าด้วย      

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,651 2,072 1,485 1,331 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 ในประเทศ 272 285 169 164 

รวม 2,923 2,357 1,654 1,495 

รวม 16,796 21,650 4,659 8,697 
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7.2 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี

การจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ดังนั้น การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในกาํไร

สะสมแทน ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

 

มูลค่า

ยติุธรรม             

ณ วนัท่ีตดั

รายการ 

เงิน             

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้ (1) 

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า

ยติุธรรม 

ณ วนัท่ีตดั

รายการ 

เงิน                  

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้ (1) 

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 78 - (6) 

 

จาํหน่าย 3,834 173 (536) 

 

จาํหน่าย 

รวม 78 - (6)  3,834 173 (536)  

(1)  เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

 

มูลค่า

ยติุธรรม             

ณ วนัท่ีตดั

รายการ 

เงิน             

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้ (1) 

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า

ยติุธรรม 

ณ วนัท่ีตดั

รายการ 

เงิน                  

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้ (1) 

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 78 - (6) 

 

จาํหน่าย 5,211 173 (713) 

 

จาํหน่าย 

รวม 78 - (6)  5,211 173 (713)  

(1)  เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

 

มูลค่า

ยติุธรรม                

ณ วนัท่ีตดั

รายการ 

เงิน               

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้  

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า

ยติุธรรม 

ณ วนัท่ีตดั

รายการ 

เงิน                  

ปันผลรับ 

กาํไรหรือ

ขาดทุน

สะสม                         

(สุทธิภาษี

เงินได)้  

เหตุผล           

ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 13 - (11) 

 

จาํหน่าย 1,850 108 (396) 

 

จาํหน่าย 

รวม 13 - (11)  1,850 108 (396)  
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นอกจากน้ี  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย                           

มีเงินปันผลรับจากตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอีกจาํนวน      

61 ลา้นบาท และ 22 ลา้นบาท ตามลาํดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 48 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามลาํดับ)           

และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จํานวน 70 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 50 ลา้นบาท และ 42 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

7.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในหลักทรัพยข์องบริษทัย่อยได้รวมเงินลงทุน            

ในหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานจาํนวนสองแห่ง                   

ซ่ึงมีมูลค่าเงินลงทุนรวมจาํนวน 307 ลา้นบาท และ 272 ล้านบาท ตามลาํดับ ซ่ึงบริษทัย่อยได้ตั้ งค่าเผื่อ             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นไวแ้ลว้ทั้งจาํนวน 

8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

8.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการถือหุ้น          มูลค่าเงินลงทุน 

 ทุนชาํระแลว้  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย             

ช่ือบริษทั 

30 

มิถุนายน 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31

ธนัวาคม

2563 

บริษัทย่อย         

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                                175 175 100.00 100.00 175 175 548 468 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั 12,704 12,704 100.00 100.00 12,704 12,704 5,795 5,863 

บริษทั  ธนชาต พลสั จาํกดั 25 - 100.00 - 250 - 251 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 125 500 99.99 99.99 459 834 361 724 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 233 934 99.98 99.98 709 1,409 446 1,124 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 4 4 90 89 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 40 40 83.44 83.44 33 33 288 302 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,000 3,000 50.96 50.96 1,771 1,771 1,870 1,907 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 4,930 4,930 50.96 50.96 2,697 2,697 2,834 2,920 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 1,000 1,000 51.00 51.00 613 613 457 428 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 20 20 51.00 51.00 10 10 15 12 

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

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 5,663 5,663 3.77 3.13 815 668 394 329 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      20,266 20,944 13,353 14,170 

 หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า     (454) (454)   

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     19,812 20,490   



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกัด 

(มหาชน) เพิ่มเติมจาํนวน 53 ล้านหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 215 ล้านบาท ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้ น             

ร้อยละ 0.94 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 36   

ลา้นหุน้ มลูค่ารวม 147 ลา้นบาท) 

ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัธนชาต พลสั จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจการ

ให้กู ้ยืมเงินจาํนวน 25 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 250 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 บริษทัฯ            

จึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ธนชาต พลสั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ีไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั         

ตามมูลค่าท่ีจดทะเบียนรวมจาํนวน 1,076 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จาํนวน มูลค่าเงินลงทุน 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) 

บริษทัยอ่ย   

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 70,065,628 701 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 37,496,862 375 

ทั้งน้ีการรับเงินคืนทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 

8.2  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

       ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร 

(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)             

ส่วนแบ่ง                                

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน (ขาดทุน)  เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                                92 (12) (16) (58) - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั 241 241 - (1) 508 315 

บริษทั  ธนชาต พลสั จาํกดั 1 - - - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 39 25 - - - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 37 55 (1) (4) 27 2,707 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 - - - - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั (3) (6) - 1 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 90 66 - - 230 - 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 110 153 (13) 39 254 - 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (28) (78) - 8 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 2 - - 1 - - 

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

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 16 16 - - 34 - 

รวม 596 460 (30) (13) 1,053 3,022 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)             

ส่วนแบ่ง                                

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน (ขาดทุน)  เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                                85 (18) (5) (59) - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั 478 509 - (1) 508 315 

บริษทั  ธนชาต พลสั จาํกดั 1 - - - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 36 28 - - 24 146 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 51 3,088 (1) (182) 27 2,707 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 1 - - - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั (14) 8 - 1 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 192 123 - - 230 122 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 200 246 (32) (99) 254 75 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 60 (144) (31) (52) - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 3 - - 1 - - 

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

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 32 13 - - 34 8 

รวม 1,125 3,853 (69) (390) 1,077 3,373 

9.  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ประกอบดว้ยเงิน

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม       

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2)  22.20 20.11 44,402 42,076 46,596 44,061 

บมจ. เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)                                     22.24 22.42 1,704 (1) 1,704 (1) 3,909 3,943 

การร่วมค้า       

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  50.00 50.00 3 3 3 3 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า   46,109 43,783 50,508 48,007 

(1) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม - บมจ. เอ็ม บี เค ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินรวมมีจาํนวน 1,704 ล้านบาท                  

(หลังหักรายการระหว่างกัน) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 4,900 ล้านบาท   
(2) ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนช่ือจากธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน           

จากการเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่ง สัดส่วนการถือหุ้น  

  กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม         

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  542 623 2 (65) - - 919 194 

บมจ. เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)                                     (54) 49 (5) (139) - - - 160 

การร่วมค้า         

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั              - - - - - - - - 

รวม 488 672 (3) (204) - - 919 354 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน           

จากการเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่ง สัดส่วนการถือหุ้น  

  กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม         

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  1,120 1,461 8 (68) - - 919 194 

บมจ. เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)                                     (32) 165 (1) (161) (1) - - 160 

การร่วมค้า         

บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั                     - - - - - - - - 

รวม 1,088 1,626 7 (229) (1) - 919 354 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยธนชาต 

จาํกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจาํนวน 2,009 ล้านหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,326 ล้านบาท (สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ้ือเงินลงทุนจาํนวน 982 ล้านหุ้น คิดเป็น 1,100 ล้านบาท) ทําให้ ณ วนัท่ี                 

30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.09 คิดเป็นการถือหุ้นรวมร้อยละ 22.20                

ซ่ึงบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มเติม 
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9.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 31 ธันวาคม 2563 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 (ก่อนหัก

รายการระหวา่งกนั) เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วมสาํหรับ กาํไรสาํหรับ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

30 31 30 31 30 31 งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือน 

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

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

91,589 91,589 1,748,473 1,808,332 1,542,613 1,603,582 42,162 48,148 5,316 7,258 37 (339) 

ข) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 และ                         

30 กนัยายน 2563 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 (ก่อนหักรายการ

ระหวา่งกนั) เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม(1) หน้ีสินรวม(1) รายไดร้วมสาํหรับ กาํไรสาํหรับ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 30 31 30 31 30 งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือน 

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

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

1,695 1,695 62,200 60,253 37,614 36,547 4,640 6,029 (71) 1,318 933 (3,269) 

(1) แสดงตามจาํนวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลกาํไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) 

คาํนวณจากงบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงิน

ท่ีมีช่วงเวลาเท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสมํ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งกาํไรสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของบริษทัร่วมท่ีนาํมาคาํนวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินท่ีสอบ

ทานแลว้ของบริษทัร่วมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบ

จากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้

เห็นว่าผลกาํไรสําหรับงวดดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัจากผลกาํไรสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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ค) มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 23,967 20,941 

บมจ. เอม็ บี  เค  5,053 4,749 

10. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

10.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี     

เงินให้กูยื้ม 973 327 1,797 21 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,092 1,176 208 210 

ตัว๋เงินรับ 7 7 1,307 676 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 53,726 52,503 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 733 782 - - 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (5,358) (5,306) - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจาก                             

รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 51,173 49,489 3,312 907 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 112 84 32 21 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ

จากรายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 51,285 49,573 

 

3,344 

 

928 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,441) (2,337) (149) (124) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 48,844 47,236 3,195 804 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

เงินให้กูยื้มเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 4,442 3,003 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 13 17 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,455 3,020 - - 

หกั: คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5) (5) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 4,450 3,015 - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 53,294 50,251 3,195 804 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.2 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้

และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) 13 13 14 16 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 46 46 136 141 

บริษทัยอ่ยอ่ืน 50 52 83 147 

 นอกจากน้ี บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีได้รับผลกระทบและเลือกใช ้              

แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีให ้               

ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือเป็น

จาํนวนร้อยละ 3.13 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วยลูกหน้ีท่ีบริษทัย่อยได้มีการเจรจากับ

ลูกหน้ีและวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ีใหม่ได้ บริษทัย่อยจึงไดป้รับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทันที (Stage 1) จาํนวนร้อยละ 

1.96 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และอีกร้อยละ 1.17 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัยอ่ยให้พกัชาํระ

เงินตน้ ซ่ึงบริษทัยอ่ยคงการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีกลุ่มน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.3 จําแนกตามประเภทการจดัช้ัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือจัดชั้นและเงิน

สาํรองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 เงินให้สินเช่ือ

และดอกเบ้ีย            

คา้งรับ 

คา่เผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินใหสิ้นเช่ือ

และดอกเบ้ีย     

คา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั

ของความเส่ียงดา้นเครดิต              

(Performing) 47,341 211 43,987 183 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเส่ียงดา้นเครดิต                              

(Under - performing) 5,457 638 5,829 643 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          

(Non - performing) 1,741 928 1,528 857 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                 

ท่ีซ้ือหรือไดม้า                                              

(Non - performing purchased or 

originated credit impaired) 1,201 669 1,249 659 

รวม 55,740 2,446 52,593 2,342 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 เงินให้สินเช่ือ

และดอกเบ้ีย          

คา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือ

และดอกเบ้ีย           

คา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั

ของความเส่ียงดา้นเครดิต              

(Performing) 3,082 20 676 7 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเส่ียงดา้นเครดิต                              

(Under - performing) - - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          

(Non - performing) 22 19 22 19 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                 

ท่ีซ้ือหรือไดม้า                                              

(Non - performing purchased or 

originated credit impaired) 240 110 230 98 

รวม 3,344 149 928 124 
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10.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน)                    

มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินสําหรับรถยนต ์

รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 30 มิถุนายน 2564 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 22,039 32,388 32 54,459 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,792) (2,565) (1) (5,358) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       

ตามสัญญา 19,247 29,823 31 49,101 

ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (1,752) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    47,349 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจาํหน่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทนุขั้นตน้ตามสัญญา 21,618 31,647 20 53,285 

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

มูลค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจา่ย 

ตามสัญญา                  18,826 29,134 19 47,979 

คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (1,659) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    46,320 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจาํหน่าย 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อ            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวขา้งตน้ จาํแนกตามความเส่ียงด้านเครดิต               

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดลูกหน้ี                       

หลงัหกัรายได้

ทางการเงิน            

รอการรับรู้ 

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น 

ยอดลูกหน้ี                       

หลงัหกัรายได้

ทางการเงิน               

รอการรับรู้ 

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของ                

ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 41,931 210 

 

40,650 183 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของ                                 

ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-performing) 5,457 638 

 

5,829 643 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,713 904 1,500 833 

รวม 49,101 1,752 47,979 1,659 

10.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนฯ                

ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพย ์                                     

จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

- 1 - 1 - 1 - - 

2. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน                 

ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกบั

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์

15 15 5 5 - 7 5 5 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือผิด

นดัชาํระหน้ี (1) 

615 592 1,576 1,476 316 341 747 746 

(1) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหาดังกล่าวไม่รวมลูกหนีเ้ช่าซ้ือท่ีบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย 

และยังคงจัดช้ันเป็นลูกหนี ้Stage 1 และ Stage 2 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนรายลกูหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนฯ                 

ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือผิด

นดัชาํระหน้ี 

71 71 101 98 42 38 72 68 

11. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               

30 มิถุนายน 2564 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงิน  

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                           

(สินทรัพย์) 

      

ยอดตน้งวด 3 - - - - 3 

เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดจากการ                    

วดัมูลค่า/จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า 1 - - - - 1 

ยอดปลายงวด 4 - - - - 4 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้งวด 1 1 272 - - 274 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวดจากการ                  

วดัมูลค่า/จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า 2 (1) 35 - - 36 

ยอดปลายงวด 3 - 307 - - 310 

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

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

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

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

(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีคาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงิน  

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

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้         

ค้างรับ 

      

ยอดตน้งวด 183 643 857 659 - 2,342 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวดจากการ         

วดัมูลค่า/จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า 28 (5) 301 10 - 334 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (108) - - (108) 

การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - (122) - - (122) 

ยอดปลายงวด 211 638 928 669 - 2,446 

สินทรัพย์อ่ืน        

ยอดตน้งวด - 1 977 - 36 1,014 

ลดลงในระหว่างงวดจากการ               

วดัมูลค่า/จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า - - (73) - (6) (79) 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (6) - - (6) 

การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - 122 - - 122 

ยอดปลายงวด - 1 1,020 - 30 1,051 

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

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

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

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

(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีคาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต  

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

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้งวด 1 - - - - 1 

เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดจากการวดัมูลค่า/

จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า - - - - - - 

ยอดปลายงวด 1 - - - - 1 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้        

ค้างรับ 

      

ยอดตน้งวด 7 - 19 98 - 124 

เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดจากการวดัมูลคา่/

จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า 13 - - 12 - 25 

ยอดปลายงวด 20 - 19 110 - 149 

สินทรัพย์อ่ืน        

ยอดตน้งวด - - 5 - - 5 

ลดลงในระหว่างงวดจากการ                       

วดัมูลค่า/จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า - - (3) - - (3) 

ยอดปลายงวด - - 2 - - 2 

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

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

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

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

(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีคาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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12. ทรัพย์สินรอการขาย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

อสังหาริมทรัพย ์ 4,590 4,612 2,813 2,839 

สังหาริมทรัพย ์ 116 102 - - 

รวม 4,706 4,714 2,813 2,839 

หกั: คา่เผื่อการดอ้ยค่า (1,626) (1,660) (1,210) (1,241) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,080 3,054 1,603 1,598 

13. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

13.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 878 917 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (282) (226) (229) (178) 

สุทธิ 596 691 (229) (178) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ท่ีแสดงในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 592 582 31 18 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 7 7 - (8) 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 59 57 2 (2) 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 14 11 3 (1) 

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 324 375 (51) (33) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน/ หน้ีสินอ่ืน - 1 (1) 1 

อ่ืน ๆ 42 42 - (3) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  1,038 1,075 (16) (28) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือ           

เร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตดัจ่าย (115) (115) - 11 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (208) (195) (19) (89) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ์ (71) (33) (37) 22 

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทรัพยสิ์น (20) (20) - - 

อ่ืน ๆ (28) (21) (7) (3) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (442) (384) (63) (59) 

สุทธิ 596 691 (79) (87) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ท่ีแสดงในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (156) (139) - (101) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ์ (62) (28) (34) - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (10) (10) - - 

อ่ืน ๆ  (1) (1) - 1 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (229) (178) (34) (100) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวและ

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 4,624 ลา้นบาท และ 4,719 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

2,879 ลา้นบาท และ 2,873 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งจาํนวน 

ในจาํนวนผลประโยชน์ทางภาษีท่ีไม่ได้รับรู้ในงบการเงินตามท่ีกล่าวไวข้้างตน้รวมผลขาดทุนทางภาษี                 

จาํนวน 1,896 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,384 ลา้นบาท ในบการเงินเฉพาะกิจการ โดยทยอยส้ินสุด

ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 - 2569 
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13.2   ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด  198 187 - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 5 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 55 117 26 103 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                                    

ท่ีกาํหนดให้วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนระหว่างงวด (2) 67 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  253 376 26 103 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด 405 1,101 - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของปีก่อน 2 5 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 79 87 34 100 

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                                    

ท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนระหว่างงวด (2) 66 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  484 1,259 34 100 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล   1,690 1,727 1,133 1,133 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 338 345 227 227 

รายการปรับปรุงคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของปีก่อน 2 5 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ี                                        

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทางภาษี - สุทธิ (101) (237) (217) (320) 

ค่าใชจ้า่ยท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้า่ยทางภาษ ี                                                           

ซ่ึงเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดว่าจะไม่ได ้                           

ใชป้ระโยชนท์างภาษี (โอนกลบั) 14 263 16 196 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             

 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 253 376 26 103 

 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   3,442 7,212 2,219 5,445 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัราภาษ ี 688 1,442 444 1,089 

รายการปรับปรุงคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลของปีก่อน 2 5 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายท่ี                                        

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ (217) (455) (440) (1,189) 

ค่าใชจ้า่ยท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี                                                            

ซ่ึงเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดว่าจะไม่ได ้                           

ใชป้ระโยชนท์างภาษี (โอนกลบั) 11 267 30 200 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             

 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 484 1,259 34 100 
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14.  สินทรัพย์อ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน       

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน       

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 428 670 - - 

รายไดค้า้งรับ 49 47 65 29 

ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 225 262 - - 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 152 797 - - 

ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 279 275 - - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 215 136 9 8 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 459 608 - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 101 97 20 18 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 119 130 4 7 

ลูกหน้ีอ่ืน 21 31 5 8 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 80 36 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 63 62 - - 

เงินมดัจาํ 29 31 4 4 

ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 976 930 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 701 - 

อ่ืน ๆ  394 375 - 7 

รวม 3,590 4,487 808 81 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (4) (1) - - 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,051) (1,014) (2) (5) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 2,535 3,472 806 76 
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15. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  สินทรัพยท์างการเงินจาํแนกตามการจดัชั้นไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               

ท่ีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  

แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย              

คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ

ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี

ความเส่ียงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 8,856 13,830 43 47,341 1,090 383 71,543 

Stage 2 (2) - - - 5,457 - 31 5,488 

Stage 3 (3) - - - 1,741 - 1,021 2,762 

POCI (4) - - - 1,201 - - 1,201 

Simplified (5) - - - - - 273 273 

รวม 8,856 13,830 43 55,740 1,090 1,708 81,267 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีคาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               

ท่ีวดัมูลคา่                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินใหสิ้นเช่ือ                  

แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย                     

คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ

ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี

ความเส่ียงดา้นเครดิต        

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

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

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

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

Simplified (5) - - - - - 261 261 

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

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีคาํนวณสาํรองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               

ท่ีวดัมูลคา่                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  

แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย              

คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ

ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี

ความเส่ียงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 1,050 3,005 - 3,082 - 776 7,913 

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

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

POCI (4) - - - 240 - - 240 

รวม 1,050 3,005 - 3,344 - 778 8,177 

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

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

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

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

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               

ท่ีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  

แก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย              

คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ

ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี

ความเส่ียงดา้นเครดิต        

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

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

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

POCI (4) - - - 230 - - 230 

รวม 172 7,202 - 928 - 48 8,350 

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

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

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

(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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16.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตัว๋แลกเงิน 9,051 4,872 

เงินกูยื้มระยะยาว  4,450 5,450 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  2,400 2,990 

รวม 15,901 13,312 

ส่วนหน่ึงของเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินขา้งตน้ บริษทัย่อย

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

17. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศ

ทั้งจาํนวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

      จาํนวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร 

ประเภทของการ

กูย้ืม ปีท่ีออก 

ปีท่ีครบ

กาํหนด

ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 

มูลค่าท่ี             

ตราไว ้

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

30 

มิถุนายน 

2564 

31 

ธนัวาคม 

2563 

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

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

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

3 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ 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 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30, 2.50 1,000 610 1,110 610 1,110 - - 

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

12 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 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, 3.20 1,000 5,439 5,439 4,939 4,909 - - 

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

15 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 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 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 700 657 657 - - 

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

19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2567 2.00 1,000 3,000 - 3,000 - - - 

20 หุน้กูอ้นุพนัธ์  ปี 2564     17 10 - - 

21 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เมื่อทวง

ถาม                  

5.125    52 52 - - 

22 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2565 - 

2566 

3.30    201 201 

 

- 

 

- 

 

 รวมตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม     32,829 33,887 10,700 10,700 
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ตราสาร 1) ถึง 3) และ 12) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้          

โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน  

ตราสาร 4), 8), 9), 13), 14) และ 16) ถึง 19) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน

ผูถื้อหุ้นกู ้โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

 ตราสาร 5) ถึง 7), 10), 11) และ 15) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ           

หุ้นกู ้โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  

18. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจา่ย 386 401 62 56 

ประมาณการค่าร้ือถอน 11 9 5 3 

รวม 397 410 67 59 

19. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 

หน้ีสินจาก

สัญญา

ประกนัภยั/

ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          

จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก

สัญญา

ประกนัภยั/

ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          

จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินสาํรองประกนัชีวิตสาํหรับ

สัญญาประกนัภยัระยะยาว 5,395 - 5,395 5,812 - 5,812 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                                            

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,736 (146) 1,590 1,839 (210) 1,629 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้ 4,212 (313) 3,899 4,483 (398) 4,085 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

ประกนัภยัคา้งจ่าย 12 - 12 15 - 15 

หน้ีสินอืน่ตามกรมธรรม ์ 79 - 79 82 - 82 

รวม 11,434 (459) 10,975 12,231 (608) 11,623 
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19.1 เงินสํารองประกนัชีวิตสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

สาํหรับปี                        

ส้ินสุดวนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,812 6,770 

สาํรองเพ่ิมขึ้น (ลดลง) จากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้ (32) 72 

สาํรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนั 

 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอ่ืนๆ  (374) (1,319) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                        

สาํรองประกนัภยั (88) 179 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง 77 110 

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,395 5,812 

19.2 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

สาํหรับปี                       

ส้ินสุดวนัท่ี                       

31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,839 1,880 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 2,218 4,611 

การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                        

ขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองคา่สินไหมทดแทน 174 205 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (2,495) (4,857) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,736 1,839 
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19.3 สํารองเบีย้ประกนัภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

สาํหรับปี                           

ส้ินสุดวนัท่ี                           

31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,483 4,365 

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับงวด 4,102 8,848 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด (4,373) (8,730) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,212 4,483 

20. หนีสิ้นอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,025 765 513 508 

บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 221 130 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 39 13 15 - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 207 243 81 82 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย 375 743 - - 

ค่าใชจ้่ายพนกังานคา้งจ่าย 334 417 42 71 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนคา้งจ่าย 379 438 5 13 

เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,565 1,550 - - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ 608 719 - - 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 349 - - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 435 435 94 66 

อ่ืน ๆ 255 371 33 35 

รวมหน้ีสินอ่ืน 5,792 5,824 783 775 
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21.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใช้สิทธิ            

ในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯคงเหลือ

หุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 13,156 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลง

เป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งส้ินจาํนวน 116,512,970 หุ้น 

คิดเป็นมูลค่ารวม 5,863 ลา้นบาท ครบตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุน             

ซ้ือคืนดงักล่าวมีเง่ือนไขตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนบัจากวนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน นอกจากน้ี บริษทัฯได้

จดัสรรกาํไรสะสมส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 

22. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นสัดส่วนการถือหุ้นในเงนิลงทุน

ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (4,422) (4,305) (4,422) (4,305) 

ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      

ตราสารหน้ี 176 169 4 5 

ตราสารทุน 1,341 1,264 707 620 

รวม 1,517 1,433 711 625 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน     

ตราสารหน้ี (172) (141) - - 

ตราสารทนุ (136) (79) (18) (15) 

รวม (308) (220) (18) (15) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,209 1,213 693 610 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (146) (141) (139) (122) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธ ิ 1,063 1,072 554 488 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 77 78 50 51 

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

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - สุทธิ 62 63 40 41 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทย่อย  - - 531 606 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม                

และการร่วมค้า  311 388 311 388 

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วน              

การถือหุ้น ในบริษัทย่อยของบริษทัร่วม 79 81 79 81 

รวม (2,907) (2,701) (2,907) (2,701) 
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23.  เงินปันผล 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น 

วนัท่ีจ่าย                   

เงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล                 

ของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 1,888 1.80 19 พฤษภาคม 2564 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล                 

ของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 1,888 1.80 28 เมษายน 2563 

24. รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 24 45 6 5 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 8 22 - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - 9 - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม     

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 32 47 3 5 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 81 53 26 14 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 843 852 - - 

รวม 988 1,028 35 24 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -     

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 48 75 11 6 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรม                      

    ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 17 48 1 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1 10 - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม     

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 65 141 8 35 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 145 115 42 29 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 1,686 1,774 - - 

รวม 1,962 2,163 62 70 

25. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -     

     เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 70 61 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม     

- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะส้ัน 256 352 105 142 

- อ่ืน ๆ 3 2 - - 

คา่ธรรมเนียมในการกูยื้มเงิน 3 5 - - 

อ่ืน ๆ 3 3 1 - 

รวม 335 423 106 142 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -     

     เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 134 126 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม     

- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะส้ัน 518 670 209 284 

- อ่ืน ๆ 5 19 - 12 

ค่าธรรมเนียมในการกูยื้มเงิน 7 9 1 1 

อ่ืน ๆ 6 6 1 - 

รวม 670 830 211 297 

26. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

คา่นายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                             

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 330 288 - - 

คา่ธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 37 41 - - 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 59 41 - - 

อ่ืน ๆ 44 15 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 470 385 - - 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (121) (86) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 349 299 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

คา่นายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                             

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 700 594 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 79 81 - - 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 113 106 - - 

อ่ืน ๆ 93 29 1 - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 985 810 1 - 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (242) (200) (1) - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 743 610 - - 

27. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารหน้ี 6 (26) - - 

ตราสารทุน (111) 218 8 18 

หน่วยลงทนุ - 4 1 4 

อนุพนัธ์ 279 (126) 125 - 

รวม 174 70 134 22 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารหน้ี (1) (37) (4) - 

ตราสารทุน 172 (220) 8 18 

หน่วยลงทนุ 2 (5) 3 (5) 

อนุพนัธ์ 88 165 171 - 

รวม 261 (97) 178 13 
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28. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

กาํไรจากการตดัรายการ     

 เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม           

 ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  15 6 - - 

รวม 15 6 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

กาํไรจากการขายเงินลงทนุ - สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - 3,737 - - 

กาํไรจากการตดัรายการ     

 เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม           

 ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16 13 - 3 

รวม 16 3,750 - 3 
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29. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 ประกอบดว้ย    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับ 2,008 1,951 4,211 4,328 

หกั: เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตจา่ยจากการเอาประกนัต่อ (162) (280) (350) (619) 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับสุทธิ 1,846 1,671 3,861 3,709 

หกั: สาํรองเบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตท่ียงัไม่ถือเป็น           

รายไดล้ดลงจากงวดก่อน 199 211 187 39 

รวม 2,045 1,882 4,048 3,748 

30. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 ประกอบดว้ย   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้า่ยในการจดัการ                    

สินไหมทดแทน 1,056 1,024 2,183 2,195 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภยัต่อ (108) (204) (259) (457) 

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั                              

และค่าสินไหมทดแทน 209 424 401 950 

คา่จา้งและค่าบาํเหนจ็จ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 288 300 611 668 

หกั: ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (43) (96) (90) (177) 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (89) (272) (418) (712) 

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอ่ืนๆ 174 127 340 280 

รวม 1,487 1,303 2,768 2,747 
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31. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น      

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 1 - - 

 เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 35 142 - 1 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 179 73 21 4 

 สินทรัพยอ่ื์น (75) - - - 

รวม 139 216 21 5 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น     

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1 - - - 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 36 147 - 2 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 278 226 25 12 

 สินทรัพยอ่ื์น (79) (2) (3) - 

รวม 236 371 22 14 

32. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดโดยสุทธิจากหุ้น

สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดสุทธิจาก

หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯและจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ

แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     

ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั            

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,106,944 1,029,369 1,048,604 1,048,604 1.06 0.98 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       

 หุ้นสามญั - - 13 13   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       

 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1,106,944 1,029,369 1,048,617 1,048,617 1.06 0.98 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั            

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,185,065 5,344,953 1,048,604 1,082,606 2.08 4.94 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       

 หุ้นสามญั - - 13 13   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       

 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 2,185,065 5,344,953 1,048,617 1,082,619 2.08 4.94 
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33. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น

และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563 (สาํหรับงวด 2564) 

รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด      

บริษัทย่อย      

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 43 ราคาตลาด 

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 250 153 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รับคืนทนุจากบริษทัยอ่ย                       

(2564: ไม่มีกาํไร) 

- - 1,076 - มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 16 10 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.255 - 5.125 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและบริการอื่น  - - 55 15 อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า      

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ 

- - 1,100 3 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 1 - - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 4.00 ตอ่ปี 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 33 20 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

รายไดอ้ื่น - 4 - -  

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 4 1 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.12 - 5.125 ต่อปี 

เงินปันผลจ่าย - - 234 234 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าใชจ้า่ยในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 208 2 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ้า่ยอื่น 16 16 7 4  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,675 1,627 2,030 304 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 796 - 245 - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 9 32 6 5 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.55 ตอ่ปี 

รายไดเ้งินปันผล 57 48 50 48 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 10 15 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

รายไดอ้ื่น 39 23 2 -  

ค่าใชจ้า่ยดอกเบ้ีย - 1 - -  

เงินปันผลจ่าย 464 190 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริหารโครงการจา่ย 5 6 3 3 อตัราท่ีตกลงตามสัญญาซ่ึงคาํนวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้

ค่าใชจ้า่ยในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 44 127 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอื่น 56 223 1 -  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563 (สาํหรับงวด 2564) 

รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด      

บริษัทย่อย      

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 43 ราคาตลาด 

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 397 544 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รับคืนทนุจากบริษทัยอ่ย                       

(2564: ไม่มีกาํไร) 

- - 1,076 - มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 26 20 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.255 - 5.125 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและบริการอื่น - - 73 21 อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอื่น - - - 1  

บริษัทร่วมและการร่วมค้า      

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ 

- - 2,326 884 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 2 - - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 4.00 ต่อปี 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 36 20 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

รายไดอ้ื่น - 4 - -  

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 5 2 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.12 - 5.125 ต่อปี 

เงินปันผลจ่าย - - 234 234 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 450 2 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ้า่ยอื่น 29 28 11 7  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั      

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 5,134 12,930 2,330 1,873 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 906 11,312 245 10,176 ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 16 46 11 6 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.55 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล 57 48 50 48 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 25 44 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

รายไดอ้ื่น 75 48 3 -  

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 3 2 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.89 - 1.34 ต่อปี 

เงินปันผลจ่าย 464 190 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริหารโครงการจา่ย 11 12 6 6 อตัราท่ีตกลงตามสัญญาซ่ึงคาํนวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 115 135 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ้า่ยอื่น 110 539 1 2  
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 1,226 699 

บริษัทร่วม      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 81 143 3 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 187 - - - 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 757 - - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม  214 52 - - 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 5,710 8,776 4,000 2,112 

เงินลงทนุในตราสารหน้ี 7 185 - - 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 431 205 - - 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2564 และ 31 ธันวาคม  2563 ยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย               

บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           

ท่ีออกและ                  

เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า       

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 171 - 235 2,300 - 89 

บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 107 

บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 4 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน       

ธนาคารธนชาต 2,754 - 31 - - 13 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 5 - 106 - - 257 

 2,930 - 383 2,300 48 470 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           

ท่ีออกและ                  

เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า       

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 52 - 190 - - 71 

บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 134 

บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน       

ธนาคารธนชาต 2,070 - 14 1,000 - 5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 60 - - 238 

 2,122 - 275 1,000 48 450 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        

ท่ีออกและ       

เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       

บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 33 - - - 

บบส. แมก๊ซ์  - 244 5 - - - 

บบส. ที เอส  - 200 13 - - - 

บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 1 - - - 

บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 3 - - - 

บมจ. ราชธานีลสิซ่ิง - - 246 - - - 

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - 1,300 52 - - 220 

บมจ. ธนชาต ประกนัภยั - - 5 - - - 

บจ. รักษาความปลอดภยัสคิป 

เซอร์วิส - - 1 - - - 

บจ. ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์

เซอร์วิส - - 1 - - - 

บจ.ธนชาต เอสพีวี 1 - 500 - - - - 

บจ.ธนชาต เอสพีวี 2 - - 701 - - - 

บจ.ธนชาต พลสั - 200 - - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        

ท่ีออกและ       

เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า       

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 3 - - - - - 

บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 98 

บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 

แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน       

ธนาคารธนชาต 1,046 - - - - 1 

 1,049 2,869 1,064 - - 321 

หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        

ท่ีออกและ       

เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       

บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 4 - - - 

บบส. แมก๊ซ์  - 244 3 - - - 

บบส. ที เอส  - - 2 - - - 

บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 1 - - - 

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

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 247 - - - 

บจ. ธนชาต เอสพีวี 1 - - 1 - - - 

บจ. ธนชาต เอสพีวี 2 - - 1 - - - 

บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - - 2 - - - 

บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 5 - - - 

บจ. รักษาความปลอดภยัสคิบ -        

        เซอร์วิส - - 3 - - - 

บริษัทร่วม       

บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 66 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน       

ธนาคารธนชาต 172 - - - - - 

 172 669 278 - - 66 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (สาํหรับงวด 2564)   

บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต -1% 

422 422 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                              

ของธนาคารธนชาต - 1% 

244 244 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 

 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 

3 3 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 

200 - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั                   

 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 

500 - 

บริษทั ธนชาต พลสั จาํกดั                   

 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 

200 - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)            1.255 % , 1.374 %         1,300 - 

รวม  2,869 669 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี

ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 1,873 ลา้น

บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,639 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 1,762 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 

1,544 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึก

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 113 63 59 27 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2 2 1 1 

 115 65 60 28 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 195 142 86 53 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4 4 1 1 

 199 146 87 54 

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

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

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

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยวดัผลการดาํเนินงานจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานแต่ละ          

ส่วนงาน  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซ้ือและ

ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (71) 42 26 30 6 617 3 - 653 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,342 370 (46) 576 187 206 658 (1,309) 1,984 

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (117) (213) (36) (303) (58) (111) (34) 64 (808) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        

จะเกิดขึ้น (21) - 2 (33) 14 (116) (1) 16 (139) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,133 199 (54) 270 149 596 626 (1,229) 1,690 

ภาษเีงินได ้ (26) (40) (1) (56) (23) (92) (15) - (253) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        

ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,107 159 (55) 214 126 504 611 (1,229) 1,437 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซ้ือและ

ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (118) 40 41 50 6 571 15 - 605 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,318 309 (53) 662 29 239 111 (597) 2,018 

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (63) (189) (34) (258) (16) (106) (37) 23 (680) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        

จะเกิดขึ้น (5) - (67) (79) (11) (57) - 3 (216) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,132 160 (113) 375 8 647 89 (571) 1,727 

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

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        

ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,029 129 (154) 299 8 533 78 (571) 1,351 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2564 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซ้ือและ

ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (149) 79 54 59 12 1,232 5 - 1,292 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 2,579 795 88 1,074 188 297 750 (1,820) 3,951 

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (188) (425) (70) (613) (72) (219) (67) 89 (1,565) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        

จะเกิดขึ้น (23) - 1 (27) - (202) - 15 (236) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 2,219 449 73 493 128 1,108 688 (1,716) 3,442 

ภาษีเงินได ้ (34) (90) - (101) (23) (212) (24) - (484) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        

ไมม่ีอาํนาจควบคุม 2,185 359 73 392 105 896 664 (1,716) 2,958 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนั

ชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ       

เช่าซ้ือและ

ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (227) 85 87 101 15 1,243 29 - 1,333 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 5,814 570 (223) 1,110 70 359 4,261 (4,339) 7,622 

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (128) (355) (68) (527) (33) (220) (79) 38 (1,372) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

จะเกิดขึ้น (14) - (67) (81) (25) (187) - 3 (371) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 5,445 300 (271) 603 27 1,195 4,211 (4,298) 7,212 

ภาษีเงินได ้ (100) (60) (14) (122) (6) (226) (731) - (1,259) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        

ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,345 240 (285) 481 21 969 3,480 (4,298) 5,953 
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 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                       

มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    

บริหาร      

สินทรัพย ์

ธุรกิจ              

เช่าซ้ือและ   

ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

          

สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  75,882 8,174 6,720 14,640 2,335 49,542 15,337 (31,297) 141,333 

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

35. ทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพนั 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพัน                    

ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน         

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน         

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     

วางประกนักบันายทะเบียน 400 1,530 - - 

วางประกนัศาล 1 1 - - 

วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 

วางประกนัเคร่ืองรูดบตัร EDC 1 1 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

วางประกนักบันายทะเบียน 1,945 847 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ี                             

ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 4 4 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบัลูกคา้           

แต่อยูร่ะหว่างการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธ์ิ 152 18 - - 

รวม 2,507 2,405 - - 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นในภายหน้าท่ีมี

สาระสาํคญัมีดงัน้ี 

36.1 ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจาํนวนเงินประมาณ 

1 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือรับรองท่ีบริษทัย่อยออกให้แก่

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการ หรือศาล หรือผูมี้อาํนาจในการปล่อยชัว่คราว เพื่อเป็นหลกัประกนั

ในการขอประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีต่าง ๆ ในวงเงินประมาณ 9 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุพันธ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวา่งกาลขอ้ 6 

36.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                          

รอการขาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานกังาน

(ส่วนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า) ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน 

2564 108 7 

2565 40 - 

2566 เป็นตน้ไป 139 - 

37. หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 159 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงั

ไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นไวแ้ล้ว

บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึง

ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  
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38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเคร่ืองมือทางการเงิน

เปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

มูลค่า            

ยติุธรรม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

มูลค่า 

ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น        

กาํไรหรือขาดทนุ 2,921 2,921 3,357 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  313 313 145 145 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13,830 13,830 19,250 19,250 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 2,923 2,923 2,357 2,357 

หนีสิ้นทางการเงนิท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หน้ีสินอนุพนัธ์  16 16 14 14 

สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า                             

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

    

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 174 174 181 181 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า                   

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

    

เงินสด 6 6 2 2 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,852 8,852 7,812 7,812 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 53,294 52,736 50,251 49,687 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,090 1,090 1,247 1,247 

สินทรัพยอ์ื่น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 152 152 797 797 

สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ 116 116 122 122 

สินทรัพยอ์ื่น - อืน่ ๆ 389 389 421 421 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 15,901 15,925 13,312 13,348 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 32,829 33,483 33,887 34,401 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            1,986 1,986 2,083 2,083 

หน้ีสินอืน่ - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 207 207 243 243 

หน้ีสินอืน่ - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 349 349 - - 

หน้ีสินอืน่ - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 435 435 435 435 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่า 

ตามบญัชี 

มูลค่า            

ยติุธรรม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

มูลค่า            

ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น        

กาํไรหรือขาดทนุ 223 223 1,218 1,218 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  312 312 142 142 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3,005 3,005 7,202 7,202 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 1,654 1,654 1,495 1,495 

สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า                

ด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์- ท่ีดินและอาคาร 62 62 64 64 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า                   

ด้วยมูลค่ายุติธรรม     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,050 1,050 172 172 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,195 3,195 804 804 

สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ 4 4 7 7 

สินทรัพยอ์ื่น - ลูกหน้ีรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย 701 701 - - 

สินทรัพยอ์ื่น - อืน่ ๆ 71 71 36 36 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 10,700 10,873 10,700 11,118 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 620 620 - - 

หน้ีสินอืน่ - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 81 81 82 82 

หน้ีสินอื่น - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 94 94 66 66 
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38.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,921 2,921 1,523 1,048 350 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  313 313 313 - - 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                       

ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 13,830 13,830 - 13,830 - 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,923 2,923 2,651 - 272 

หนีสิ้นทางการเงนิท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินอนุพนัธ์  16 16 16 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

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

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  145 145 145 - - 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                       

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 19,250 19,250 - 19,250 - 

ตราสารทนุท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,357 2,357 2,072 - 285 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินอนุพนัธ์  14 14 14 - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

60 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 223 223 - 98 125 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  312 312 312 - - 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                       

ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 3,005 3,005 - 3,005 - 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 1,654 1,654 1,485 - 169 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

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

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  142 142 142 - - 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรม                       

ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 7,202 7,202 - 7,202 - 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 1,495 1,495 1,331 - 164 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงการจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

หรือส่วนของเจา้ของตามท่ีไดร้ายงานไว ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ี                       

จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ี                     

เคยรายงานไว ้

ตามท่ี                       

จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ี                     

เคยรายงานไว ้

คา่ใชจ้่ายดอกเบ้ีย 423,288 420,353 142,438 142,008 

ค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนียมและบริการ 85,638 65,035 322 322 

ค่าใชจ้า่ยในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,303,044 1,301,738 - - 

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 144,739 168,763 11,917 12,347 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 215,864 216,684 5,104 5,104 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ี                       

จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ี                     

เคยรายงานไว ้

ตามท่ี                       

จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ี                     

เคยรายงานไว ้

คา่ใชจ้่ายดอกเบ้ีย 830,075 824,083 297,572 296,695 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 199,729 137,459 627 627 

คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 2,747,515 2,747,293 - - 

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 314,690 380,989 30,006 30,883 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 371,016 373,201 13,997 13,997 

40.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

         เม่ือวันท่ี  7 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท                     

เอ็ม บี เค ไลฟ์ จาํกัด (มหาชน) บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จาํกัด และบริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จาํกัด             

จากบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) ในจาํนวนท่ีถืออยู่ในอตัราร้อยละ 49 ในราคา 487 ลา้นบาท การซ้ือหุน้

ดงักล่าวส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 100  

41.  การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2564 
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