
 

 

 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
30 มิถุนายน 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม               
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบย่อของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ                        
ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร 
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 4,362                    4,477                    -                           -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 10,499,417           8,946,827             4,570,258 1,347,849             

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 3 2,468,288             2,780,747             173,603 376,023                

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 4 419,839                206,359                399,548                193,524                

เงินลงทุนสุทธิ 5 14,764,876           13,124,068           2,015,956             1,861,337             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           15,546,131           14,705,371           

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 55,463,115           52,955,094           54,134,546           51,637,656           

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 8 61,852,728           55,220,642           5,175,915             4,722,198             

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 10 3,677,443             3,679,488             2,321,007             2,299,705             

ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 681,732                755,575                128,611                157,254                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 236,264                245,481                3,180                    3,409                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,075,395             1,024,545             -                           -                           

ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,143,350             842,654                -                           -                           

สินทรัพยอื์นสุทธิ 12 3,172,763             2,948,631             36,600                  31,958                  

รวมสินทรัพย์ 155,459,572         142,734,588         84,505,355           77,336,284           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 

   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 14 17,757,914           15,984,296           -                           -                           

หนีสินอนุพนัธ์ 4 4,656                    17,655                  -                           -                           

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 15 43,844,916           34,307,745           17,996,981           11,695,749           

ประมาณการหนีสิน 16 354,251                324,264                51,140                  51,904                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 334,074                243,501                306,322                192,210                

หนีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 17 11,693,374           11,414,278           -                           -                           

เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,035,036             1,264,051             -                           -                           

หนีสินอืน 18 5,437,075             5,037,756             216,201                282,444                

รวมหนสิีน 80,461,296           68,593,546           18,570,644           12,222,307           

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 19

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นบุริมสิทธิ 13,006 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 130                       130                       130                       130                       

      หุ้นสามญั 1,145,649,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

         (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564: หุ้นสามญั 

         1,165,116,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 11,456,497           11,651,167           11,456,497           11,651,167           

11,456,627           11,651,297           11,456,627           11,651,297           

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 20 (3,420,873)            (3,228,898)            (3,420,873)            (3,228,898)            

กาํไรสะสม

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

                     - สาํรองหุ้นทุนซือคืน 19 4,863,089             5,863,053             4,863,089             5,863,053             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 54,555,482           53,348,103           54,555,482           53,348,103           

หกั: หุ้นทุนซือคืน - หุ้นสามญั 19 (4,863,089)            (5,863,053)            (4,863,089)            (5,863,053)            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 65,934,711           65,113,977           65,934,711           65,113,977           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,063,565             9,027,065             -                           -                           

รวมส่วนของเจ้าของ 74,998,276           74,141,042           65,934,711           65,113,977           

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 155,459,572         142,734,588         84,505,355           77,336,284           

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 22 1,108,522        988,477           68,722             34,702             

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 23 (356,083)          (335,342)          (120,508)          (106,153)          

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 752,439           653,135           (51,786)            (71,451)            

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 357,682           470,628           248                  274                  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (90,114)            (121,598)          (291)                 (514)                 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24 267,568           349,030           (43)                   (240)                 

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 25 399,954           174,603           400,218           133,709           

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,495               15,024             1,309               57                    

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ตีโอนทรัพยช์าํระหนี 63                    197,491           112                  18,953             

กาํไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 28,983             10,073             41,124             (2,938)              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย 6.2 -                       -                       674,825           596,153           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 7.2 859,906           488,622 841,635 488,622

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 26 2,063,962        2,045,179        -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 46,829             82,312             4,212               52,211             

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 100,715           109,513           16,748             55,996             

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 4,522,914        4,124,982        1,928,354        1,271,072        

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 27 (1,301,787)       (1,487,372)       -                       -                       

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 3,221,127        2,637,610        1,928,354        1,271,072        

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 489,905           518,521           43,552             57,217             

ค่าตอบแทนกรรมการ 46,086             46,376             35,419             35,789             

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอปุกรณ์ 68,715             67,788             6,028               7,922               

ค่าภาษีอากร 4,389               6,197               185                  551                  

ค่าใชจ่้ายอืน 205,015           169,035           13,499             15,329             

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 814,110           807,917           98,683             116,808           

ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขึน 28 42,616             139,558           6,171               21,124             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 2,364,401        1,690,135        1,823,500        1,133,140        

ภาษเีงนิได้ 11.2 (242,860)          (253,122)          (51,824)            (26,196)            

กาํไรสําหรับงวด 2,121,541        1,437,013        1,771,676        1,106,944        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (78,217)            10,641             (3,505)              1,139               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                       -                       (49,918)            5,044               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) (94,727)            (5,894)              (92,467)            (5,894)              

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) 9,370               1,873 701                  (228)                 

(163,574)          6,620               (145,189)          61                    

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 320,484           (59,165)            361,073           4,964               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                       -                       (22,598)            (35,945)            

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 49,568             2,980               48,386             2,980               

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) (65,724)            5,687               (72,214)            (3,109)              

304,328           (50,498)            314,647           (31,110)            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) 140,754           (43,878)            169,458           (31,049)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 2,262,295        1,393,135        1,941,134        1,075,895        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 1,771,676        1,106,944        1,771,676        1,106,944        

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 349,865           330,069           

2,121,541        1,437,013        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 1,941,134        1,075,895        1,941,134        1,075,895        

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 321,161           317,240           

2,262,295        1,393,135        

-                       

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 29

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทตอ่หุ้น) 1.69                 1.06                 1.69                 1.06                 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทตอ่หุ้น) 1.69                 1.06                 1.69                 1.06                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 22 2,155,212        1,962,321        139,089           61,833             

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 23 (697,337)          (670,336)          (230,195)          (211,172)          

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 1,457,875        1,291,985        (91,106)            (149,339)          

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 794,229           985,373           1,201               847                  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (181,831)          (242,443)          (298)                 (526)                 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24 612,398           742,930           903                  321                  

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 25 435,624           261,226           382,027           178,016           

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,495               15,864             1,309               57                    

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ตีโอนทรัพยช์าํระหนี 348                  215,923           112                  37,325             

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 29,321             26,222             42,105             22,470             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย 6.2 -                       -                       1,231,504        1,124,768        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 7.2 1,445,553        1,088,490 1,423,159 1,088,490

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 26 4,091,514        4,047,741        -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 81,895             105,262           5,697               53,831             

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 210,521           215,541           36,954             74,139             

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 8,367,544        8,011,184        3,032,664        2,430,078        

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 27 (2,626,665)       (2,767,878)       -                       -                       

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 5,740,879        5,243,306        3,032,664        2,430,078        

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,004,995        1,040,858        85,945             107,135           

ค่าตอบแทนกรรมการ 62,343             62,605             39,159             39,849             

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอปุกรณ์ 138,968           128,504           11,028             13,826             

ค่าภาษีอากร 10,008             10,408             924                  1,651               

ค่าใชจ่้ายอืน 387,320           323,015           24,361             25,981             

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 1,603,634        1,565,390        161,417           188,442           

ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขึน 28 180,660           236,247           15,577             22,619             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 3,956,585        3,441,669        2,855,670        2,219,017        

ภาษเีงนิได้ 11.2 (444,383)          (483,899)          (47,549)            (33,952)            

กาํไรสําหรับงวด 3,512,202        2,957,770        2,808,121        2,185,065        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (116,586)          (43,053)            (4,190)              (1,447)              

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                       -                       (75,666)            (19,065)            

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) (291,909)          (47,910)            (284,940)          (47,910)            

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 15,075             5,913               838                  289                  

(393,420)          (85,050)            (363,958)          (68,133)            

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 329,192           (36,483)            337,002           73,202             

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) -                       -                       (815)                 (50,183)            

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 55,267             55,060             53,929             55,060             

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                       679                  -                       -                       

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) (64,007)            (2,773)              (67,400)            (16,757)            

320,452           16,483             322,716           61,322             

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) (72,968)            (68,567)            (41,242)            (6,811)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 3,439,234        2,889,203        2,766,879        2,178,254        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 2,808,121        2,185,065        2,808,121        2,185,065        

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 704,081           772,705           

3,512,202        2,957,770        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 2,766,879        2,178,254        2,766,879        2,178,254        

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 672,355           710,949           

3,439,234        2,889,203        

-                       -                       

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 29

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทตอ่หุ้น) 2.68                 2.08                 2.68                 2.08                 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทตอ่หุ้น) 2.68                 2.08                 2.68                 2.08                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่ง

จากการเปลียนแปลง กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุน

สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนเกินทุน เบด็เสร็จอืน จากการเปลียนแปลง

ในเงินลงทุน จากการ ส่วนเกินทุน ในบริษทัร่วม สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน ในบริษทัยอ่ย/ เปลียนแปลง จากการตีราคา และการร่วมคา้ ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั บริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน สินทรัพย์ (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 132               11,651,165  2,065,645    (4,304,393)       1,071,533           62,735        388,215         80,810                   1,277,830     5,863,053     51,016,932  (5,863,053)   9,457,550    72,768,154  

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุฯ 21) -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                      -                             -                     -                     (1,887,510)   -                    -                    (1,887,510)   

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้น

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

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

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน -                   -                   -                   (117,406)          -                          344             -                      (1,458)                    -                     -                     -                    -                    (98,426)        (216,946)      

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/ตดัจาํหน่าย

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 130               11,651,167  2,065,645    (4,517,452)       985,019              60,435        166,626         76,474                   1,277,830     5,863,053     53,348,103  (5,863,053)   9,027,065    74,141,042  

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุฯ 21) -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                      -                             -                     -                     (1,887,510)   -                    -                    (1,887,510)   

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้น

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                      -                             -                     -                     114               -                    -                    114               

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                      -                             -                     -                     -                    -                    (588,603)      (588,603)      

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน -                   -                   -                   (55,852)             -                          155             -                      (3,052)                    -                     -                     -                    -                    (47,252)        (106,001)      

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/ตดัจาํหน่าย

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                   -                   -                        15,029                (1,384)         (40,505)          -                             -                     -                     26,860          -                    -                    -                    

ลดทุนจากการยกเลิกหุ้นทุนซือคืน (หมายเหตุฯ 19) -                   (194,670)      -                   -                        -                          -                  -                      -                             -                     (999,964)       194,670        999,964        -                    -                    

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                   -                        -                          -                  -                      -                             -                     -                     2,808,121    -                    704,081        3,512,202    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                   -                   -                        195,400              -                  (301,766)        -                             -                     -                     65,124          -                    (31,726)        (72,968)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 130               11,456,497  2,065,645    (4,573,304)       1,195,448           59,206        (175,645)        73,422                   1,277,830     4,863,089     54,555,482  (4,863,089)   9,063,565    74,998,276  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่ง

จากการเปลียนแปลง กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุน

สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง เบด็เสร็จอืน จากการเปลียนแปลง

ในเงินลงทุน จากการ ส่วนเกินทุน กาํไรเบด็เสร็จอืน ในบริษทัร่วม สัดส่วนการถือหุน้

ส่วนเกิน ในบริษทัยอ่ย/ เปลียนแปลง จากการตีราคา ในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 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 (หมายเหตุฯ 21) -                   -                   -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   (1,887,510)    -                   (1,887,510)   

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

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

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                     (117,406)       -                              -                       344                   -                       (1,458)                  -                   -                   -                    -                   (118,520)      

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/ตดัจาํหน่าย

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 130              11,651,167  2,065,645      (4,517,452)    522,885                  39,218              482,106            167,871            76,474                 1,277,830    5,863,053    53,348,103    (5,863,053)   65,113,977   

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุฯ 21) -                   -                   -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   (1,887,510)    -                   (1,887,510)   

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                   -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   114                -                   114               

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                   -                   -                     (55,852)         -                              -                       155                   -                       (3,052)                  -                   -                   -                    -                   (58,749)        

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน/ตดัจาํหน่าย

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                   -                     -                    -                              (913)                 12,033              (37,980)            -                           -                   -                   26,860           -                   -                   

ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุฯ 19) -                   (194,670)      -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   (999,964)      194,670         999,964        -                   

กาํไรสาํหรับงวด -                   -                   -                     -                    -                              -                       -                       -                       -                           -                   -                   2,808,121      -                   2,808,121     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                   -                   -                     -                    266,250                  -                       (78,034)            (294,582)          -                           -                   -                   65,124           -                   (41,242)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 130              11,456,497  2,065,645      (4,573,304)    789,135                  38,305              416,260            (164,691)          73,422                 1,277,830    4,863,089    54,555,482    (4,863,089)   65,934,711   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,956,585 3,441,669 2,855,670 2,219,017

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย -                      -                      (1,231,504)      (1,124,768)      

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,445,553)      (1,088,490)      (1,423,159)      (1,088,490)      

   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 123,922          102,049          13,623            15,310            

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 180,660          236,247          15,577            22,619            

   ประมาณการหนีสินเพมิขึน (ลดลง) 29,986            (11,104)           331                 6,374              

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพมิขึน (ลดลง) 21,184            (34,537)           (298)                (30,975)           

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยอื์นเพมิขึน (ลดลง) 20,066            (11,831)           -                      -                      

   กาํไรจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (272,512)         (299,599)         (377,811)         (171,603)         

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

      และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (695)                534                 (1,480)             (438)                

   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพมิขึน) 240,881          268,938          1,814              (36,521)           

2,854,524       2,603,876       (147,237)         (189,475)         

   รายไดด้อกเบียสุทธิ (1,457,875)      (1,291,985)      91,106            149,339          

   รายไดเ้งินปันผล (81,895)           (105,262)         (5,697)             (53,831)           

   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 2,073,205       1,870,364       141,122          54,580            

   เงินสดจ่ายดอกเบียจากการดาํเนินงาน (118,750)         (142,004)         (4)                    -                      

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (479,167)         (757,482)         (2,990)             (2,267)             

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน 2,790,042       2,177,507       76,300            (41,654)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (1,559,435)      (1,044,854)      (3,222,409)      (877,052)         

   สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 167,303          533,181          199,874          1,046,261       

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -                      20,423            -                      -                      

   เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (7,061,830)      (3,495,831)      (475,070)         (2,404,427)      

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 334,848          321,201          (21,004)           25,249            

   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (300,695)         156,574          -                      -                      

   สินทรัพยอื์น (420,724)         597,788          (5,935)             5,261              

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  1,773,618       2,588,515       -                      -                      

   หนีสินอนุพนัธ์ (12,999)           2,126              -                      -                      

   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (229,015)         (268,703)         -                      -                      

   หนีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 279,096          (797,315)         -                      -                      

   หนีสินอืน 453,606          309,203          (45,581)           (35,753)           

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (3,786,185)      1,099,815       (3,493,825)      (2,282,115)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพมิขึน) ลดลง (1,454,738)      4,687,186       213,606          4,512,045       

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (2,111,813)      (2,370,523)      (2,005,156)      (2,552,900)      

เงินสดรับจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      374,969          

เงินสดรับดอกเบีย 51,589            108,956          5,481              4,938              

เงินสดรับเงินปันผล 938,924          1,024,028       1,100,686       2,049,380       

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (88,988)           (131,914)         (2,722)             (2,122)             

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 109                 1,393              85                   1,356              

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,664,917)      3,319,126       (688,020)         4,387,666       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 13,290,990     4,989,170       7,539,663       -                      

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (3,753,818)      (6,047,146)      (1,250,000)      -                      

เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (546,479)         (558,039)         (210,570)         (210,570)         

เงินสดจ่ายคืนผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -                      (31)                  -                      -                      

เงินปันผลจ่าย (1,887,396)      (1,887,431)      (1,887,396)      (1,887,431)      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (63,707)           (54,412)           (9,852)             (7,540)             

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (588,603)         (857,129)         -                      -                      

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 6,450,987       (4,415,018)      4,181,845       (2,105,541)      

เงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (115)                3,923              -                      10                   

เงนิสด ณ วนัต้นงวด 4,477              2,471              -                      -                      

เงนิสด ณ วนัปลายงวด 4,362              6,394              -                      10                   

-                      

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการทีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเงินให้สินเชือ 353,987          312,640          -                      -                      

   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 4,190              112,412          -                      -                      

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,550            62,037            1,546              40,378            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

1 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ   

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน (Holding Company)  

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากัดหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              
ในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจหลักทรัพย ์               
ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิตและอ่ืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้มีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการประมาณการ            
อยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั            
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบของงบการเงิน           
ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชย ์และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ดังนั้ น ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลจึงได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ                  
และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

 
30 มิถุนายน  

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 
30 มิถุนายน  

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 100.00 100.00 - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทั ธนชาต พลสั จ ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 99.99 99.99 - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 99.98 99.98 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 (อยูร่ะหว่างช าระบญัชี) 99.80 99.80 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 83.44 83.44 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม     
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 3.77 3.77 56.84 56.39 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั (อยูร่ะหว่างช าระบญัชี) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั                          
(อยูร่ะหว่างช าระบญัชี) 

- - 100.00 100.00 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สคบิ เซอร์วิส จ ากดั                        
(อยูร่ะหว่างช าระบญัชี) 

- - 100.00 100.00 

บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั - - 60.61 60.16 
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ข) มูลค่าสินทรัพย์รวมและรายได้จากการด าเนินงานสุทธิของบริษัทย่อยท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงรวมอยู่ใน              
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ     
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด           

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 10,460 8,679 741 875 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 15,596 14,866 1,208 1,198 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5,946 6,350 332 208 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 51,792 48,646 1,500 1,426 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว                 
และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางของ ธปท . โดยมีการให ้                     
ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. 
จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ภายใตแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี กลุ่มบริษทัจะสามารถเลือกปฏิบติัตามขอ้ก าหนดซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หนังสือเวียนของ ธปท . ท่ี  ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 ลงวันท่ี  3 กันยายน  2564 เร่ือง แนวทางการให้                   
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หน้ีอย่างย ัง่ยืน)  
ซ่ึงสามารถจ าแนกวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยก าหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระหน้ีของ
ลูกหน้ีท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอย่างเดียว (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบท่ี 1)                
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะน้ีจะมีทางเลือกส าหรับกลุ่มบริษทัในการใช้มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวทางบญัชีส าหรับการจดัชั้นและการกนัเงินส ารอง โดย  

- จัดชั้ นลูกหน้ีท่ียงัไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของ                    
ความเส่ียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไข              
การจ่ายช าระหน้ีในขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ไวช้ัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหน้ีสามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได ้หากลูกหน้ีสามารถช าระ
เงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ได้ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

- การให้สินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ีสามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สามารถจัดเงินให้สินเช่ือส่วนเพิ่มเป็น              
ชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ทนัที หากพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
การจ่ายช าระหน้ีตามขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing 
หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจ านวนวนัค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียท่ีเกินกว่า 30 วนั  
หรือ 1 เดือน นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 

- ใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงใหม่ เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่ าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุง                            
โครงสร้างหน้ีได้ หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเดิมไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอย่างเดียว เช่น                
การขยายระยะเวลาการช าระหน้ี การให้ระยะเวลาปลอดเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย (Grace period) หรือ
การปรับลักษณะของหน้ีจากหน้ีระยะสั้ นเป็นหน้ีระยะยาว (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบท่ี 2)                   
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะน้ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งถือปฏิบติัในการจดัชั้นและการกนัเงินส ารอง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งแต่ยงัคงสามารถน าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้น
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตตามเอกสารแนบของหนงัสือเวียนของ ธปท.ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 
802/2564 น้ี มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการพิจารณาเปล่ียนการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing 
หรือ Stage 2 ได ้

ในระหว่างงวด 2565 บริษทัยอ่ยให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีในรูปแบบท่ี 2 เท่านั้น บริษทัยอ่ยจึงถือปฏิบติัการ
จดัชั้นและการกนัส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.5 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

3.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า     
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 20 - - - 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก าหนดให้วัดมูลค่า                     
ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน     

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 300 303 - - 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 25 21 - - 
อ่ืน ๆ     
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 10 200 - 200 
หน่วยลงทนุ 104 129 47 51 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,653 1,778 - - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด               
ในประเทศ 356 350 127 125 

รวม 2,468 2,781 174 376 

4. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์
เพื่อคา้ แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

อ่ืนๆ       
    ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ - - 1,441 - - 1,728 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ - 5 277 - 18 1,611 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 420 - - 206 - - 

รวม 420 5 1,718 206 18 3,339 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

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

อ่ืนๆ       
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ 400 - - 194 - - 

รวม 400 - - 194 - - 

5. เงินลงทุน 

5.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

 

ราคาทุน             
ตดัจ าหน่าย/        
มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน           
ตดัจ าหน่าย/        
มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน          
ตดัจ าหน่าย/        
มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน           
ตดัจ าหน่าย/        
มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูค่าด้วยราคาทุน             
ตัดจ าหน่าย     

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 180 - - - 

รวม 180 - - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,570 8,898 - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,792 1,518 - 247 

รวม 11,362 10,416 - 247 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 208 244 30 31 
เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วย      

มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,949 2,434 1,842 1,445 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
 ในประเทศ 274 274 174 169 

รวม 3,223 2,708 2,016 1,614 

รวม 14,765 13,124 2,016 1,861 
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5.2 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัย่อยมีการจ าหน่าย   
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดังนั้ น         
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในก าไรสะสมแทน 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

 

มูลค่า
ยติุธรรม             
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน             
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 
ของตลาดในประเทศ 209 4 4 

 
จ าหน่าย 78 - (6) 

 
จ าหน่าย 

รวม 209 4 4  78 - (6)  
(1)  เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

 

มูลค่า
ยติุธรรม             
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน             
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 
ของตลาดในประเทศ 361 5 (15) 

 
จ าหน่าย 78 - (6) 

 
จ าหน่าย 

รวม 361 5 (15)  78 - (6)  
(1)  เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

 

มูลค่า
ยติุธรรม                
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน               
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทุนในความตอ้งการ 
ของตลาดในประเทศ - - - 

 
 13 - (11) 

 
จ าหน่าย 

รวม - - -  13 - (11)  
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

 

มูลค่า
ยติุธรรม                
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน               
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทนุ
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

ตราสารทนุในความตอ้งการ 
ของตลาดในประเทศ - - - 

 
 13 - (11) 

 
จ าหน่าย 

รวม - - -  13 - (11)  

นอกจากน้ี  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย                           
มีเงินปันผลรับจากตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอีกจ านวน      
7 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 2 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ตามล าดับ)           
และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 จ านวน 27 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  3 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

5.3 เงนิลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยได ้                
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานจ านวน
สองแห่ง ซ่ึงมีมูลค่าเงินลงทุนรวมจ านวน 207 ล้านบาท และ 243 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงบริษัทฯและ 
บริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไวแ้ลว้ทั้งจ านวน (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และ 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการ: 30 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

6.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการถือหุ้น          มูลค่าเงินลงทุน 

 ทุนช าระแลว้  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย             

ช่ือบริษทั 

30 
มิถุนายน 

2565 

31
ธนัวาคม

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31
ธนัวาคม

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31
ธนัวาคม

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31
ธนัวาคม

2564 

บริษทัย่อย         
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                175 175 100.00 100.00 175 175 540 551 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 12,704 12,704 100.00 100.00 12,704 12,704 7,094 6,606 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 1,000 1,000 100.00 100.00 1,081 1,081 1,219 975 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 20 20 100.00 100.00 24 24 20 29 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั 50 50 100.00 100.00 30 30 10 10 
บริษทั  ธนชาต พลสั จ ากดั 250 250 100.00 100.00 250 250 325 268 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 125 125 99.99 99.99 459 459 357 369 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 234 234 99.98 99.98 709 709 438 441 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 5 5 99.80 99.80 4 4 41 41 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 40 40 83.44 83.44 33 33 322 329 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3,000 3,000 50.96 50.96 1,771 1,771 1,847 1,859 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,930 4,930 50.96 50.96 2,697 2,697 2,908 2,801 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 5,663 5,663 3.77 3.77 815 815 425 426 

 รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย      20,752 20,752 15,546 14,705 

 หกั:  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (454) (454)   

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ     20,298 20,298   

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง 
จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมจ านวน 25 ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 103 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น             
ร้อยละ 0.45 
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6.2  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

       ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)             
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                                
เบ็ดเสร็จอ่ืน (ขาดทนุ)  เงินปันผลรับ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                (2) 92 (5) (16) - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 297 241 1 - - 508 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 174 (28) (39) - - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั (4) 2 - - - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั (1) (1) - - - - 
บริษทั  ธนชาต พลสั จ ากดั 35 1 - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั (6) 39 - - - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 6 37 - (1) 9 27 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 - - - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั (1) (3) - - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 51 90 1 - 153 230 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 108 110 (30) (13) 60 254 
บริษทั ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 18 16 - - 36 34 
รวม 675 596 (72) (30) 258 1,053 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ)             
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                                
เบ็ดเสร็จอ่ืน (ขาดทนุ)  เงินปันผลรับ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                (2) 85 (9) (5) - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 546 478 (3) - - 508 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 277 60 (32) (31) - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั (9) 3 - - - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั - - - - - - 
บริษทั  ธนชาต พลสั จ ากดั 57 1 - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั (12) 36 - - - 24 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 6 51 - (1) 9 27 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 - 1 - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั (7) (14) - - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 141 192 - - 153 230 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 200 200 (33) (32) 60 254 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 35 32 - - 36 34 
รวม 1,232 1,125 (77) (69) 258 1,077 
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7.  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

7.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าประกอบด้วย                 
เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 24.89 23.32 47,602 45,643 51,362 48,902 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                  23.68 23.32 2,285 2,085 4,098 4,049 
การร่วมค้า       
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

50.00 50.00 3 3 3 4 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   49,890 47,731 55,463 52,955 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 24.33 22.76 47,065 45,106 50,404 47,954 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                           21.89 21.56 5,085 4,900 3,728 3,680 
การร่วมค้า       
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

50.00 50.00 3 3 3 4 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้   52,153 50,009 54,135 51,638 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมจ านวน 1,522 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 1,959 ลา้นบาท ท าให ้  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.57 คิดเป็นการถือหุ้นรวม
ร้อยละ 24.89 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 24.33) ซ่ึงบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการ
ประเมินมลูค่ายติุธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มเติม 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 16 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 
200 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 185 ลา้นบาท) และขณะเดียวกัน
บริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ไดมี้การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ท าให้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 23.68  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.89) ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่าง              
การประเมินมูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม
เพิม่เติม 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน         
(ต ่ากว่าทุน) จาก                 
การเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่งก าไร สัดส่วนการถือหุ้น  
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม         
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  849 542 (46) 2 - - 856 919 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                                     11 (54) - (5) (1) - - - 
การร่วมค้า         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั              - - - - - - - - 

รวม 860 488 (46) (3) (1) - 856 919 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน         
(ต ่ากว่าทุน) จาก                 
การเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่งก าไร สัดส่วนการถือหุ้น  
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม         
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  1,594 1,120 (237) 8 - - 856 919 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                                     (148) (32) - (1) (3) (1) - - 
การร่วมค้า         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั              (1) - - - - - - - 

รวม 1,445 1,088 (237) 7 (3) (1) 856 919 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน         
(ต ่ากว่าทุน) จาก                 
การเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่งก าไร สัดส่วนการถือหุ้น  
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม         
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  831 542 (44) 2 - - 836 919 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                                     10 (54) - (5) (1) - - - 
การร่วมค้า         
บริษทั ที เอม็ คอมมวินิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั                     - - - - - - - - 

รวม 841 488 (44) (3) (1) - 836 919 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

   

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน         
(ต ่ากว่าทุน) จาก                 
การเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่งก าไร สัดส่วนการถือหุ้น  
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัทร่วม         
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  1,558 1,120 (231) 8 - - 836 919 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                                     (134) (32) - (1) (3) (1) - - 
การร่วมค้า         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั                     (1) - - - - - - - 

รวม 1,423 1,088 (231) 7 (3) (1) 836 919 

7.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และ 31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 (ก่อนหัก
รายการระหวา่งกนั) เป็นดงัน้ี 

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

30 31 30 31 30 31 งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

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

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

91,792 91,792 1,821,963 1,758,170 1,609,099 1,547,334 40,150 42,162 6,633 5,316 (1,012) 37 

ข) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท เอ็ม บี  เค จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ                         
30 กนัยายน 2564 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 (ก่อนหักรายการ
ระหวา่งกนัและหลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบของนโยบายการบญัชีท่ีแตกตา่งกนั) เป็นดงัน้ี 

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

31 30 31 30 31 30 งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือน 

มีนาคม กนัยายน มีนาคม กนัยายน มีนาคม กนัยายน วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

1,762 1,753 59,736 59,632 35,024 35,677 4,062 4,593 (424) (71) 951 933 
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 ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
ค านวณจากงบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกตา่งจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงิน
ท่ีมีช่วงเวลาเท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนไดเ้สียอ้างอิงจากงบการเงินท่ีสอบ
ทานแลว้ของบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบ
จากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้
เห็นว่าผลก าไรส าหรับงวดดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากผลก าไรส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ค) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 29,582 33,117 28,921 32,328 
บมจ. เอม็ บี  เค  6,879 5,505 6,362 5,091 
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8. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

8.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินให้กูยื้ม 4,189 2,609 4,613 3,647 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,017 1,046 204 206 
ตัว๋เงินรับ 7 7 507 1,007 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 57,501 54,175 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 554 611 - - 
หกั: รายไดท้างการเงินและค่าธรรมเนียมรอการรับรู้

ของสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน (5,880) (5,387) - - 

หกั: ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้และค่าธรรมเนียมรอการรับรู้ (144) (132) (19) (11) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจาก                             
รายไดร้อการรับรู้ 57,244 52,929 5,305 4,849 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 194 153 60 46 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จากรายไดร้อการรับรู้ 57,438 53,082 5,365 4,895 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,629) (2,615) (189) (173) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 54,809 50,467 5,176 4,722 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 7,037 4,730 - - 

ลูกหน้ีอื่น 7 24 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 7,044 4,754 - - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 7,044 4,754 - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 61,853 55,221 5,176 4,722 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

17 

8.2 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้
และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหน้ีคงคา้ง 

 

30 มิถนุายน 
2565 

31 ธนัวาคม    
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม    
2564 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 13 13 16 17 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 45 45 142 143 
บริษทัยอ่ยอื่น 46 46 136 115 

 นอกเหนือจากลูกหน้ีท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีข้างต้น บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าโครงการให ้              
ความช่วยเหลือลูกหน้ีเช่าซ้ือซ่ึงได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 มียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวนร้อยละ 2.94 ของลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงบริษทัย่อยไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยจดัชั้นและกนัเงินส ารองตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส าหรับลูกหน้ี Under - performing จะสามารถปรับชั้นลูกหน้ีเป็นลูกหน้ี 
Performing ไดต้่อเม่ือลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน 
หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า และถา้ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นลูกหน้ีดอ้ย
คุณภาพ (NPL) จะสามารถปรับเป็นชั้น Performing ได้ต่อเม่ือลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการจ่าย
ช าระหน้ีใหม่ติดต่อกนัเป็นเวลา 12 เดือน หรือ 12 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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8.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือจัดชั้นและเงิน
ส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 เงินให้สินเช่ือ

และดอกเบ้ีย            
คา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย     
คา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 56,610 294 49,670 247 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) 5,399 756 5,084 689 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 1,266 869 1,887 1,005 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                 
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 1,207 710 1,195 674 

รวม 64,482 2,629 57,836 2,615 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย          
คา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 5,080 33 4,622 31 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) - - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 22 19 22 19 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                 
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 263 137 251 123 

รวม 5,365 189 4,895 173 
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8.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน)                    
มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับรถยนต ์
รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญา 

 ภายใน 1 ปี (1) 
เกิน 1 ปีแต่
ไม่เกิน 2 ปี 

เกิน 2 ปีแต่
ไม่เกิน 3 ปี 

เกิน 3 ปีแต่
ไม่เกิน 4 ปี 

เกิน 4 ปีแต่
ไม่เกิน 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้             
ตามสัญญา 22,073 15,905 11,386 6,522 2,126 43 58,055 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,919) (1,721) (875) (312) (52) (1) (5,880) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขั้นต ่า        
ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 19,154 14,184 10,511 6,210 2,074 42 52,175 

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต              
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

      
(1,890) 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
- สุทธิ       50,285 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดัจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญา 

 ภายใน 1 ปี (1) 
เกิน 1 ปีแต่
ไม่เกิน 2 ปี 

เกิน 2 ปีแต่
ไม่เกิน 3 ปี 

เกิน 3 ปีแต่
ไม่เกิน 4 ปี 

เกิน 4 ปีแต่
ไม่เกิน 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี รวม 

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

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,697) (1,592) (786) (269) (43) - (5,387) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขั้นต ่า        
ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 19,244 13,836 9,316 5,346 1,629 28 49,399 

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต              
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

      
(1,916) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
- สุทธิ       47,483 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดัจ่าย 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อ            
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวขา้งตน้ จ าแนกตามความเส่ียงด้านเครดิต               
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดลูกหน้ี                       
หลงัหกัรายได้
ทางการเงิน            
รอการรับรู้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น 

ยอดลูกหน้ี                       
หลงัหกัรายได้
ทางการเงิน               
รอการรับรู้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 45,532 284 42,452 241 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของ                                 
ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-performing) 5,399 756 5,084 689 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,244 850 1,863 986 
รวม 52,175 1,890 49,399 1,916 

8.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนฯ                
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน                 

ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกบั
บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

11 9 5 5 - - 5 5 

2. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผิด
นดัช าระหน้ี 

527 643 1,398 1,708 372 344 750 795 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 
ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ                 
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผิด

นดัช าระหน้ี 
71 71 112 106 61 47 84 77 

9. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2565 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต  

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                           
(สินทรัพย์) 

      

ยอดตน้งวด 3 - - - - 3 
ลดลงในระหว่างงวดจากการ                    
วดัมูลค่า/จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า (2) - - - - (2) 

ยอดปลายงวด 1 - - - - 1 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้งวด - - 244 - - 244 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวดจากการ
วดัมูลค่า/ จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า 1 - (37) - - (36) 

ยอดปลายงวด 1 - 207 - - 208 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต  

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

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้        
ค้างรับ 

      

ยอดตน้งวด 247 689 1,005 674 - 2,615 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดจากการวดัมูลค่า/
จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า 47 67 173 36 - 323 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (142) - - (142) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - (167) - - (167) 

ยอดปลายงวด 294 756 869 710 - 2,629 

สินทรัพย์อ่ืน        
ยอดตน้งวด - 1 1,061 - 32 1,094 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวดจากการ                       
วดัมูลคา่/จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า - - (64) - 21 (43) 

ส่วนที่ตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (17) - - (17) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - 167 - - 167 

ยอดปลายงวด - 1 1,147 - 53 1,201 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต  

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

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้งวด 1 - 30 - - 31 
ลดลงในระหว่างงวดจากการวดัมูลค่า/
จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า (1) - - - - (1) 

ยอดปลายงวด - - 30 - - 30 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้        
ค้างรับ 

      

ยอดตน้งวด 31 - 19 123 - 173 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดจากการวดัมูลค่า/
จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า 2 - - 14 - 16 

ยอดปลายงวด 33 - 19 137 - 189 

สินทรัพย์อ่ืน        
ยอดตน้งวด - - 2 - - 2 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวดจากการวดัมูลค่า/
จดัชั้นใหม่/ซ้ือ/ไดม้า - - - - - - 

ยอดปลายงวด - - 2 - - 2 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

10. ทรัพย์สินรอการขาย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
อสังหาริมทรัพย ์ 4,437 4,432 2,796 2,775 
สังหาริมทรัพย ์ 150 136 - - 
รวม 4,587 4,568 2,796 2,775 
หกั: คา่เผื่อการดอ้ยคา่ (910) (889) (475) (475) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,677 3,679 2,321 2,300 
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11. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงินได้ 

11.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,075 1,025 - - 

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี (334) (244) (306) (192) 

สุทธิ 741 781 (306) (192) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี
ท่ีแสดงในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 
     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 650 640 10 31 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 12 8 4 - 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 51 48 3 2 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 6 6 - 3 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 420 403 17 (51) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน/ หน้ีสินอื่น 9 7 2 (1) 
อืน่ ๆ 17 15 2 - 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  1,165 1,127 38 (16) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
คา่นายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือ           

เร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตดัจ่าย (98) (91) (7) - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (203) (176) 34 (19) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ ์ (94) (50) (51) (37) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (21) (20) (1) - 
อืน่ ๆ (8) (9) 1 (7) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (424) (346) (24) (63) 

สุทธ ิ 741 781 14 (79) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี
ท่ีแสดงในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (216) (142) (7) - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ ์ (80) (39) (41) (34) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (9) (10) - - 
อืน่ ๆ  (1) (1) - - 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (306) (192) (48) (34) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 2,891 ลา้นบาท และ 3,043 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,550 ลา้นบาท และ 1,399 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทนุทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งจ านวน 

ในจ านวนผลประโยชน์ทางภาษีท่ีไม่ได้รับรู้ในงบการเงินตามท่ีกล่าวไวข้้างตน้รวมผลขาดทุนทางภาษี                 
จ านวน 1,125 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 815 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยทยอยส้ินสุด
ระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2565 - 2570 
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11.2   ภาษเีงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับงวด  229 198 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (4) 2 - - 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 17 55 52 26 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                                    
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นระหว่างงวด - (2) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  242 253 52 26 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับงวด  458 405 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (4) 2 - - 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (14) 79 48 34 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                                    
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นระหว่างงวด 4 (2) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  444 484 48 34 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

     

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   2,365 1,690 1,824 1,133 

อตัราภาษเีงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัราภาษ ี 473 338 365 227 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (4) 2 - - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ี                                        
ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ (196) (101) (298) (213) 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี                                                            
ซ่ึงเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดว่าจะไม่ได ้                           
ใชป้ระโยชนท์างภาษ ี(โอนกลบั) (31) 14 (15) 12 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 242 253 52 26 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

     

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   3,957 3,442 2,856 2,219 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัราภาษ ี 791 688 571 444 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (4) 2 - - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ี                                        
ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษ ี- สุทธิ (313) (217) (525) (440) 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี                                                            
ซ่ึงเป็นผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีคาดว่าจะไม่ได ้                           
ใชป้ระโยชนท์างภาษ ี(โอนกลบั) (30) 11 2 30 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 444 484 48 34 
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12.  สินทรัพย์อ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน       
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน       
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 571 749 - - 
รายไดค้า้งรับ 42 103 - 2 
ประมาณการค่าสินไหมรับคนืจากคู่กรณีคา้งรับ 233 203 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 110 275 - - 
คา่นายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 271 271 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 304 258 15 7 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 846 489 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 46 46 14 11 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 120 108 - 2 
ลูกหน้ีอืน่ 51 40 5 5 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 183 76 - - 
ลูกหน้ีอืน่ - ภาษมูีลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลกูคา้ 47 47 - - 
เงินมดัจ า 30 31 5 6 
ลูกหน้ีอื่น - ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,106 1,019 - - 

อืน่ ๆ  415 329 - 1 
รวม 4,375 4,044 39 34 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (1) (1) - - 

 คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,201) (1,094) (2) (2) 

สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 3,173 2,949 37 32 
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13. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยท์างการเงินจ าแนกตามการจดัชั้นไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ี          
ท่ีวดัมูลคา่ดว้ย
มูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุน            
ตดัจ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ 

ลูกหน้ี             
จากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต   

 
    

Stage 1 (1) 10,500 11,362 180 56,610 1,143 279 80,074 
Stage 2 (2) - - - 5,399 - 22 5,421 
Stage 3 (3) - - - 1,266 - 1,164 2,430 
POCI (4) - - - 1,207 - - 1,207 
Simplified (5) - - - - - 344 344 

รวม 10,500 11,362 180 64,482 1,143 1,809 89,476 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ี          
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุน            
ตดัจ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย                     
คา้งรับ 

ลูกหน้ี             
จากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต   

 
    

Stage 1 (1) 8,950 10,416 - 49,670 843 455 70,334 
Stage 2 (2) - - - 5,084 - 21 5,105 
Stage 3 (3) - - - 1,887 - 1,084 2,971 
POCI (4) - - - 1,195 - - 1,195 
Simplified (5) - - - - - 231 231 

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

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

 

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ี          
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุน            
ตดัจ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย          
คา้งรับ 

ลูกหน้ี             
จากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต   

 
    

Stage 1 (1) 4,570 - - 5,080 - 8 9,658 
Stage 2 (2) - - - - - - - 
Stage 3 (3) - - - 22 - 2 24 

POCI (4) - - - 263 - - 263 

รวม 4,570 - - 5,365 - 10 9,945 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (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 2564 

 

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ี          
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุน            
ตดัจ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย          
คา้งรับ 

ลูกหน้ี             
จากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต   

 
    

Stage 1 (1) 1,348 247 - 4,622 - 13 6,230 
Stage 2 (2) - - - - - - - 
Stage 3 (3) - - - 22 - 2 24 

POCI (4) - - - 251 - - 251 

รวม 1,348 247 - 4,895 - 15 6,505 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (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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14.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ตัว๋แลกเงิน - 10,778 10,778 - 11,584 11,584 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 2,450 2,450 - 2,450 2,450 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,230 2,300 4,530 850 1,100 1,950 

รวม  2,230 15,528 17,758 850 15,134 15,984 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในงบการเงินรวม
ไดร้วมเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยจ านวน 6,980 ลา้นบาท ((i) เงินกูย้ืมจ านวน 450 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืน
เงินตน้คราวเดียวทั้งจ านวนภายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี และช าระดอกเบ้ีย
รายเดือน (ii) เงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 2,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายใน 4 ปี นับแต่วนัท่ีเบิก
เงินกู ้คิดดอกเบ้ียตามอตัราคงท่ีต่อปี และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จ านวน 4,530 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียใน
อัตราคงท่ีต่อปี และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน) ซ่ึงภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(31 ธนัวาคม 2564: รวมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจ านวน 4,400 ลา้นบาท) 
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15. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศ
ทั้งจ านวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

      จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม 
งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

ตราสาร 
ประเภทของการ

กูยื้ม ปีท่ีออก 

ปีท่ีครบ
ก าหนด    
ไถ่ถอน 

อตัรา      
ดอกเบ้ีย 

มูลค่าท่ี             
ตราไว ้

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
มิถุนายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 
    (ร้อยละ         

ต่อปี) 
(บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

1 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 1,000 500 500 500 500 500 500 
3 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566  5.00 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 
4 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
5 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94 1,000 - 2,070 - 2,070 - - 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.30 1,000 1,745 1,745 1,615 1,615 - - 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96 1,000 - 155 - 155 - - 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.00 1,000 1,450 1,650 1,450 1,650 - - 
9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.10 1,000 190 190 190 190 - - 
10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 456 456 - - 
11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 554 554 - - 
12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 
14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 3.20 1,000 3,439 3,439 3,439 3,439 - - 
15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 
16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 200 200 200 - - 
17 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2568 3.40 1,000 1,593 1,593 1,593 1,593 - - 
18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 700 657 657 - - 
19 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2570 3.70 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 - - 
20 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2567 2.00 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - - 
21 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2568 2.35 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 - - 
22 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2565 ปี 2567 1.78 1,000 1,000 - 1,000 - - - 
23 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2565 ปี 2568 1.99 1,000 2,000 - 2,000 - - - 
24 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2565 ปี 2569 2.46 1,000 1,000 - 880 - - - 
25 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2565 ปี 2567 2.47 1,000 400 - 400 - 400 - 
26 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2565 ปี 2568 3.00 1,000 3,100 - 3,100 - 3,100 - 
27 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2565 ปี 2568 3.26 1,000 2,000 - 1,780 - - - 
28 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2565 ปี 2572 4.42 1,000 1,300 - 1,300 - 1,300 - 
29 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2565     12 - - - 
30 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เมื่อทวงถาม                MLR-1    21 32 - - 
31 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2565 - 

2566 
3.30    201 201 - - 

32 ตัว๋แลกเงิน ปี 2564 ปี 2565 0.94, 0.95    - 996 - 996 
33 ตัว๋แลกเงิน ปี 2565 ปี 2565 0.91, 0.92    2,497 - 2,497 - 

  รวมตราสารหนี ้  
ที่ออกและ       
เงินกู้ยืม 

   
   

43,845 34,308 17,997 11,696 
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ตราสาร 1) ถึง 4), 12), 25), 26) และ 28)  เป็นหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน               
ผูถื้อหุน้กู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน  

ตราสาร 7) ถึง 9), 14), 15), 17) ถึง 24) และ 27) เป็นหุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ            
ผูถื้อหุน้  

 ตราสาร 5), 6), 10), 11), 13) และ 16) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทน               
ผูถื้อหุ้นกู้ โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุน้  

16. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถนุายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 328 313 47 47 
ประมาณการคา่ร้ือถอน 26 11 4 5 

รวม 354 324 51 52 

17. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัตอ่ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
เงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับ
สัญญาประกนัภยัระยะยาว 4,633 - 4,633 5,101 - 5,101 

ส ารองคา่สินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจา่ย 2,095 (199) 1,896 1,883 (152) 1,731 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,861 (647) 4,214 4,336 (337) 3,999 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 15 - 15 14 - 14 

หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ 89 - 89 80 - 80 

รวม 11,693 (846) 10,847 11,414 (489) 10,925 
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17.1 เงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

ส าหรับปี                        
ส้ินสุดวนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2564 
ยอดคงเหลือตน้งวด 5,101 5,812 
ส ารองลดลงจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรมป์ระกนัภยั            
ท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้ (50) (8) 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนั 
 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอืน่ๆ  (200) (699) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ                        
ส ารองประกนัภยั (318) (162) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง 100 158 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,633 5,101 

17.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

ส าหรับปี                        
ส้ินสุดวนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,883 1,839 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวด 2,174 4,035 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                        
ขอ้สมมติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 182 629 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด (2,144) (4,620) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,095 1,883 
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17.3 ส ารองเบีย้ประกนัภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2565 

ส าหรับปี                        
ส้ินสุดวนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,336 4,483 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด 4,954 8,496 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด (4,429) (8,643) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 4,861 4,336 

18. หนีสิ้นอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถนุายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

เจา้หน้ีอื่น 469 391 4 16 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 211 159 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 21 11 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 245 220 88 82 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 428 447 - - 
ค่าใชจ้่ายพนกังานคา้งจ่าย 291 517 29 57 
คา่ใชจ้่ายอืน่คา้งจ่าย 409 453 2 9 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,542 1,520 - - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ 749 468 - - 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 469 - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 321 387 56 83 
อืน่ ๆ 282 465 37 35 
รวมหน้ีสินอ่ืน 5,437 5,038 216 282 
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19.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิท่ียงั
ไม่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,006 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้ 
1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติให้ด าเนินการลดทุนช าระแลว้ของ
โครงการหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท ซ่ึงครบก าหนดเวลา 3 ปี                
นับจากวนัซ้ือคืน แต่บริษทัฯไม่ได้จ าหน่ายออกไป บริษทัฯจึงด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จ านวน 194,670,000 บาท และไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 ซ่ึงมี
ผลท าให้ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้วลดลงจาก 11,651,297,030 บาท เป็น 11,456,627,030 
บาท ผลต่างของราคาซ้ือคืนท่ีมากกว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจ านวน 805 ลา้นบาท ได้หักออกจากก าไร
สะสม นอกจากน้ี บริษทัฯได้โอนกลบัก าไรสะสมท่ีได้จดัสรรไวเ้ป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 1,000      
ลา้นบาท เป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนคงเหลือจ านวน 97,045,970 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 4,863 
ลา้นบาท โดยหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีมีเง่ือนไขตอ้งจ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนบัจากวนัซ้ือหุน้คืน (ครบอายภุายใน
เดือนสิงหาคม 2566) นอกจากน้ี บริษทัฯได้จดัสรรก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากับหุ้นทุนซ้ือคืนไวเ้ป็น
ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน (31 ธันวาคม 2564: บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งส้ินจ านวน 116,512,970 หุ้น คิดเป็น
มูลค่ารวม 5,863 ลา้นบาท) 
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20. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถนุายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (4,573) (4,517) (4,573) (4,517) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน      
ตราสารหน้ี - 2 - 4 

ตราสารทุน 1,640 1,319 1,012 684 

รวม 1,640 1,321 1,012 688 

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ตราสารหน้ี (78) - - - 

ตราสารทุน (177) (206) (26) (34) 

รวม (255) (206) (26) (34) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,385 1,115 986 654 

หกั: ผลกระทบภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี (189) (130) (197) (131) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธ ิ 1,196 985 789 523 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 74 75 48 49 

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

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - สุทธ ิ 59 60 38 39 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทย่อย  - - 416 483 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม                
และการร่วมค้า  (176) 167 (164) 167 

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วน              
การถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษทัร่วม 73 76 73 76 

รวม (3,421) (3,229) (3,421) (3,229) 
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21.  เงินปันผล 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น 
วนัท่ีจ่าย                   
เงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั                 
ของปี 2564 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                         
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2565 

1,888 1.80 6 พฤษภาคม 2565 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล                 
ของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

1,888 1.80 19 พฤษภาคม 2564 

22.  รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                             
เงินฝากสถาบนัการเงิน 18 24 3 6 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 4 8 - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม                        
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 32 32 1 3 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 188 81 65 26 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 866 843 - - 

รวม 1,108 988 69 35 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                             
เงินฝากสถาบนัการเงิน 35 48 6 11 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 7 17 - 1 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - 1 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม                        
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 54 65 3 8 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 350 145 130 42 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 1,709 1,686 - - 

รวม 2,155 1,962 139 62 

23. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                                         
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 59 70 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม     
- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะส้ัน 282 256 113 105 
- อืน่ ๆ 8 3 6 - 

คา่ธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 5 3 1 1 

อืน่ ๆ 2 3 - - 

รวม 356 335 120 106 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

24. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์                                   
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 224 330 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 52 37 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนัภยั 47 59 - - 

อืน่ ๆ 34 44 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 357 470 - - 

ค่าใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (90) (121) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 267 349 - - 

 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                                         
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 118 134 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม     
- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะส้ัน 549 518 217 209 
- อืน่ ๆ 15 5 11 - 

คา่ธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 9 7 1 1 

อืน่ ๆ 6 6 1 1 

รวม 697 670 230 211 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์                                   
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 526 700 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 108 79 - - 
คา่ธรรมเนียมรับคา่เบ้ียประกนัภยั 94 113 - - 

อืน่ ๆ 66 93 1 1 

รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 794 985 1 1 

ค่าใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (182) (242) - (1) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 612 743 1 - 

25. ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

ตราสารหน้ี (4) 6 - - 
ตราสารทุน (70) (111) 2 8 
หน่วยลงทนุ (3) - (2) 1 
อนุพนัธ ์ 477 279 400 125 
รวม 400 174 400 134 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

ตราสารหน้ี (3) (1) - (4) 
ตราสารทุน (160) 172 2 8 
หน่วยลงทนุ (11) 2 (2) 3 
อนุพนัธ ์ 610 88 382 171 
รวม 436 261 382 178 
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26. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และ 2564 ประกอบดว้ย    

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 
เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับ 2,487 2,008 5,079 4,211 
หกั: เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตจา่ยจากการเอาประกนัต่อ (375) (162) (773) (350) 
เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับสุทธิ 2,112 1,846 4,306 3,861 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้                            

เพ่ิมขึ้นจากงวดก่อน (48) 199 (214) 187 

รวม 2,064 2,045 4,092 4,048 

27. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และ 2564 ประกอบดว้ย   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2565 2564 2565 2564 

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ้่ายในการจดัการ                    
สินไหมทดแทน 1,112 1,082 2,129 2,183 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภยัต่อ (159) (126) (267) (259) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั                             
และคา่สินไหมทดแทน 147 185 276 401 

หกั: ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่
สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภยัต่อ - 18 (1) - 

คา่จา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 378 288 781 611 
หกั: คา่จา้งและค่าบ าเหนจ็รับจากการประกนัภยัต่อ (111) (43) (224) (90) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (262) (89) (468) (418) 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ๆ 197 172 401 340 

รวม 1,302 1,487 2,627 2,768 
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28. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และ 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (2) - - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (37) 35 (1) - 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 107 179 7 21 
 สินทรัพยอ์ื่น (20) (75) - - 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข (5) - - - 

รวม 43 139 6 21 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (2) 1 - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (36) 36 (1) - 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 270 278 16 25 
 สินทรัพยอ์ืน่ (43) (79) - (3) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม ่ (8) - - - 

รวม 181 236 15 22 
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29. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดโดยสุทธิจาก                  
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดสุทธิจาก
หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯและจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรตอ่หุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,771,676 1,106,944 1,048,604 1,048,604 1.69 1.06 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1,771,676 1,106,944 1,048,617 1,048,617 1.69 1.06 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรตอ่หุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,808,121 2,185,065 1,048,604 1,048,604 2.68 2.08 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 2,808,121 2,185,065 1,048,617 1,048,617 2.68 2.08 
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30. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น
และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564 (ส าหรับงวด 2565) 
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย      
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย - - - 250 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย (2564: ไม่มีก าไร) - - - 1,076 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 54 16 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.67 และ                      

MLR - 1 ต่อปี 
รายไดค่้าเช่าและบริการอื่น  - - 15 55 อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,073 -              -              - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 522 -              -              - ราคาตลาด 
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ 
1,959 - 1,959 1,100 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 5 1 3 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 - 0.50 ต่อปี 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 19 33 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น 2 - 2 -  
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 15 4 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 5.125 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 234 234 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 224 208 - - อตัราท่ีตกลงตามสญัญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น 20 16 5 7  
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 2,675 - 2,030  
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 796 - 245  
รายไดด้อกเบ้ีย - 9 - 6  
รายไดเ้งินปันผล 7 57 2 50 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (4) 10 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น - 39 - 2  
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 8 - - - อตัราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 1.11 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 163 464 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจา่ย 6 5 3 3 อตัราท่ีตกลงตามสญัญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 85 44 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น 10 56 - 1  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564 (ส าหรับงวด 2565) 
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย      
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย - - - 397 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย                       

(2564: ไม่มีก าไร) 
- - - 1,076 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 110 26 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.39 และ                                
MLR - 1 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและบริการอืน่ - - 30 73 อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,804 - - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 928 - - - ราคาตลาด 
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ 
2,159 - 2,144 2,326 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 8 2 6 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 - 0.50 ต่อปี 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 50 36 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
รายไดอ้ืน่ 3 - 3 -  
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 30 5 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 5.125 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 234 234 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 450 450 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น 44 29 11 11  
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 5,134 - 2,330  
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 906 - 245  
รายไดด้อกเบ้ีย - 16 - 11  
รายไดเ้งินปันผล 7 57 2 50 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1 25 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น - 75 - 3  
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 13 3 - - อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.11 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 163 464 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจา่ย 11 11 6 6 อตัราท่ีตกลงตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 203 115 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น 26 110 - 1  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

47 

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 และ 2564 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษัทย่อย      
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 4,751 1,226 
บริษัทร่วม      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 4,285 81 2,445 3 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 187 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 2,771 757 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม  100 214 - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 3 5,710 - 4,000 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1 7 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 1,236 431 - - 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย               
บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 6,306 - 94 3,000 50 108 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 21 98 
บริษัทที่เกีย่วข้องกัน       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 2 - 106 3,750 - 209 

 6,308 - 211 6,750 71 415 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี          
ท่ีออกและ                  
เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 2,687 - 84 2,700 - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - 13 - 150 96 
บริษัทที่เกีย่วข้องกัน       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 91 1,400 - 240 

 2,687 - 188 4,100 150 336 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ         
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        
ท่ีออกและ       
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 214 - - - - 
บจ.ธนชาต เอสพีวี 1 - 673 - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 - - - - 
บจ.ธนชาต พลสั - 3,339 - - - - 
บบส. ที เอส  - 113 - - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 104 - - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - 500 - - - - 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 4,570 - - - - 1 

บมจ. เอม็ บี เค - - 4 - - 94 

 4,570 4,946 4 - - 95 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี       
ท่ีออกและ      
เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 300 - - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 1 - 1,087 - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 - - - - 
บจ. ธนชาตพลสั - 1,724 - - - - 
บบส. ที เอส  - 200 1 - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 160 - - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - 1,000 - - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 245 - - - 
บริษทัร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 1,348 - - - - 1 
บมจ. เอม็ บี เค - - 5 - - 94 
 1,348 4,474 251 - - 95 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ียต่อปี 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 (ส าหรับปี 2565)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารทหารไทยธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) -1% 

214 300 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั                   
 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) - 1% 

673 1,087 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 
 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) - 1% 

3 3 

บริษทั ธนชาต พลสั จ ากดั                   
 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) - 1% 

3,339 1,724 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 
 

เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) - 1% 

113 200 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                              
ของธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) - 1% 

104 160 

บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.39% - 1.67% 500 1,000 
รวม  4,946 4,474 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

50 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน โดยการ               
มีผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจ านวนประมาณ 2,250 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,010 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2564: 1,850 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และ 1,616 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย
บนัทึกผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 204 195 77 86 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3 4 1 1 

 207 199 78 87 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 117 113 53 59 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2 2 1 1 

 119 115 54 60 
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31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทั
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี              
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัตอ่ไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอืน่ 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (52) 67 22 29 8 644 34 - 752 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 1,981 243 166 542 9 241 672 (1,385) 2,469 
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (98) (180) (33) (331) (18) (137) (38) 21 (814) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (7) - - 27 (7) (51) (4) (1) (43) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,824 130 155 267 (8) 697 664 (1,365) 2,364 

ภาษีเงินได ้ (52) (23) 18 (55) - (107) (23) - (242) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        
ไม่มีอ านาจควบคุม 1,772 107 173 212 (8) 590 641 (1,365) 2,122 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอืน่ 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (71) 42 26 30 6 617 3 - 653 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ 1,342 370 (46) 576 187 206 658 (1,309) 1,984 
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (117) (213) (36) (303) (58) (111) (34) 64 (808) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (21) - 2 (33) 14 (116) (1) 16 (139) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงินได ้ 1,133 199 (54) 270 149 596 626 (1,229) 1,690 

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

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        
ไม่มีอ านาจควบคุม 1,107 159 (55) 214 126 504 611 (1,229) 1,437 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (91) 123 37 51 14 1,269 55 - 1,458 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 3,124 610 290 1,082 20 370 748 (1,961) 4,283 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (161) (383) (68) (657) (34) (268) (78) 45 (1,604) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (16) - (1) 17 (21) (158) (4) 2 (181) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 2,856 350 258 493 (21) 1,213 721 (1,914) 3,956 

ภาษีเงินได ้ (48) (67) 18 (101) - (210) (36) - (444) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        
ไม่มีอ านาจควบคุม 2,808 283 276 392 (21) 1,003 685 (1,914) 3,512 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอืน่ 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (149) 79 54 59 12 1,232 5 - 1,292 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ 2,579 795 88 1,074 188 297 750 (1,820) 3,951 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (188) (425) (70) (613) (72) (219) (67) 89 (1,565) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (23) - 1 (27) - (202) - 15 (236) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,219 449 73 493 128 1,108 688 (1,716) 3,442 

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

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี    
อ านาจควบคมุ 2,185 359 73 392 105 896 664 (1,716) 2,958 

ขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ              
เช่าซ้ือและ   
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 84,506 10,460 6,256 16,010 1,777 52,102 18,495 (34,146) 155,460 

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

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพัน                    
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,004 2,174 - - 
วางประกนัศาล 1 1 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 
วางประกนัเคร่ืองรูดบตัร EDC - 1 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 956 21 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 8 8 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขายกบัลูกคา้           
แตอ่ยูร่ะหว่างการผอ่นช าระหรือการโอนกรรมสิทธ์ิ 21 29 2 8 

รวม 2,994 2,238 2 8 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นในภายหน้าท่ี                 
มีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

33.1 การค า้ประกนั/ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวนเงินประมาณ 
1 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกันการใช้ไฟฟ้า และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือรับรองท่ีบริษทัย่อยออกให้แก่
พนกังานสอบสวนหรือพนักงานอยัการ หรือศาล หรือผูมี้อ านาจในการปล่อยชัว่คราว เพื่อเป็นหลกัประกนั
ในการขอประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีต่าง ๆ ในวงเงินประมาณ 12 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุพันธ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 4 
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33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยสิ์น                          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านักงาน
(ส่วนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า) ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอื่น กิจการอืน่ 

2565 104 8 
2566 42 1 

2567 เป็นตน้ไป 126 - 

33.3 หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 216 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงั
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นไวแ้ล้ว
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึง
ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่าตาม
บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวั่ดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรม                

ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
- สินทรัพยท์างการเงินเพื่อคา้ 20 20 - 20 - 
- สินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย             
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 325 325 - 325 - 

- อืน่ ๆ 2,123 2,123 1,653 114 356 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 420 420 420 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                       

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 11,362 11,362 - 11,362 - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 3,223 3,223 2,949 - 274 
หนีสิ้นทางการเงินทีวั่ดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 5 5 5 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
- สินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย                       
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 324 324 - 324 - 

- อื่น ๆ 2,457 2,457 1,778 329 350 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  206 206 206 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรม                       

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 10,416 10,416 - 10,416 - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมลูค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 2,708 2,708 2,434 - 274 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 18 18 18 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2565 

 มูลค่าตาม
บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวั่ดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
- อื่น ๆ  174 174 - 47 127 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 400 400 400 - - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 2,016 2,016 1,842 - 174 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

ผา่นก าไรหรือขาดทุน      
- อื่น ๆ 376 376 - 251 125 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 194 194 194 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                       

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 247 247 - 247 - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 1,614 1,614 1,445 - 169 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนวิธีการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีแสดงตามมูลค่ายติุธรรมตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ และ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอีกบางส่วนท่ีแสดงมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนว่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินดงัต่อไปน้ีท่ีมีมูลค่าตามบญัชีแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่า 

ตามบญัชี 
มูลค่า            
ยติุธรรม 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงมูลค่าตามราคาทุน     
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 61,853 61,337 55,221 54,751 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าตามราคาทุน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืม          
จากสถาบนัการเงิน 17,758 17,694 15,984 15,995 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 43,845 43,371 34,308 34,494 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

58 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่า 

ตามบญัชี 
มูลคา่            
ยติุธรรม 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

มูลค่า            
ยติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่สดงมูลค่าตามราคาทุน     
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 5,176 5,176 4,722 4,722 
หนีสิ้นทางการเงินทีแ่สดงมูลค่าตามราคาทุน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 17,997 17,624 11,696 11,662 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนวิธีการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

35. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
2565 
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