
 
 

 

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
%& มิถุนายน ())8  







บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที' 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 1,021,584           1,180,482           70                       70                       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 37,003,331         38,057,993         489,534              529,181              

เงินลงทุนสุทธิ 3.3, 3.7 9,050,570           14,795,457         920,807              843,774              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สุทธิ 3.4 247,463              207,228              19,370,077         19,370,029         

เงินใหสิ้นเชื0อแก่ลูกหนี3และดอกเบี3ยคา้งรับ 3.5, 3.7

   เงินใหสิ้นเชื0อแก่ลูกหนี3  271,012,998       286,017,305       3,154,600           3,154,300           

   ดอกเบี3ยคา้งรับ 553,958              572,383              -                          -                          

   รวมเงินใหสิ้นเชื0อแก่ลูกหนี3และดอกเบี3ยคา้งรับ 271,566,956       286,589,688       3,154,600           3,154,300           

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (21,672,398)        (23,233,476)        -                          -                          

   หกั: ค่าเผื0อหนี3สงสัยจะสูญ 3.6 (7,649,836)          (6,950,423)          -                          -                          

รวมเงินใหสิ้นเชื0อแก่ลูกหนี3และดอกเบี3ยคา้งรับสุทธิ 242,244,722       256,405,789       3,154,600           3,154,300           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 83,079                120,905              -                          -                          

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 17,267                17,267                778,245              778,245              

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,643,125           2,483,759           864,603              663,751              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 326,676              324,927              97,216                89,997                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 351,365              296,074              99,680                110,157              

ลูกหนี3 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื3อขายล่วงหนา้สุทธิ 1,636,945           1,819,258           -                          -                          

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          1,693,238           

สินทรัพยอื์0น 3.8 2,656,914           1,964,366           133,186              190,777              

รวมสินทรัพย์ 297,283,041       317,673,505       25,908,018         27,423,519         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี3

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที' 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี1สินและส่วนของเจ้าของ

หนี1สิน

เงินรับฝาก 3.9 184,354,142       205,383,788       -                          -                          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 12,917,278         10,897,493         -                          -                          

หนี3 สินจ่ายคืนเมื0อทวงถาม 479,866              399,916              -                          -                          

หนี3 สินตราสารอนุพนัธ์ 3.2 46,254                40,729                -                          -                          

ตราสารหนี3 ที0ออกและเงินกูย้มื 3.10 62,733,219         65,406,219         7,358,500           7,669,400           

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 459,984              403,572              103,083              85,823                

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 21,896                30,155                -                          -                          

เจา้หนี3 ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื3อขายล่วงหนา้สุทธิ 2,641,011           1,250,067           -                          -                          

ดอกเบี3ยคา้งจ่าย 872,798              1,129,253           27,454                40,712                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 486,593              566,574              12,691                30,373                

หนี3 สินอื0น 3.11 5,842,681           6,342,046           1,304,357           1,098,690           

รวมหนี1สิน 270,855,722       291,849,812       8,806,085           8,924,998           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี3

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม





(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดด้อกเบี#ย 3.13 4,263,148           4,773,268           21,591                40,247                

ค่าใชจ่้ายดอกเบี#ย 3.14 (1,814,881)          (2,396,093)          (38,200)               (63,747)               

รายได้ดอกเบี(ยสุทธิ 2,448,267           2,377,175           (16,609)               (23,500)               

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 1,347,730 1,299,360 -                          -                          

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (45,896)               (47,774)               (3,557)                 (5,771)                 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.15 1,301,834           1,251,586           (3,557)                 (5,771)                 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื4อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.16 35,313                12,767                31,840                595                     

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3.17 12,470                13,840                (12)                      -                          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 35,205                13,319                -                          -                          

รายไดเ้งินปันผลรับ 13,319                43,862                -                          -                          

ค่าปรับที4เกี4ยวเนื4องจากเงินใหสิ้นเชื4อ 87,945                79,966                -                          -                          

รายไดค่้าส่งเสริมการขายที4เกี4ยวเนื4องกบัธุรกิจเช่าซื#อ 111,947              77,797                -                          -                          

รายไดก้ารบริหารงานสนบัสนุน 3.25 -                          -                          391,820              378,448              

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื4นๆ 3.19, 3.25 18,222                13,304                16,338                16,377                

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 4,064,522           3,883,616           419,820              366,149              

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที4เกี4ยวเนื4องกบัธุรกิจเช่าซื#อ 134,756              80,592                -                          -                          

รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 3,929,766           3,803,024           419,820              366,149              

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี4ยวกบัพนกังาน 888,778              841,063              161,607              146,452              

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,100                  3,445                  3,100                  3,445                  

ค่าใชจ่้ายเกี4ยวกบัอาคารสถานที4และอุปกรณ์ 236,602              230,609              86,698                82,668                

ค่าภาษีอากร 53,167                57,580                1,643                  1,710                  

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินการอื4นๆ 3.20 251,868              222,344              28,523                32,175                

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 1,433,515           1,355,041           281,571              266,450              

หนี# สูญ หนี#สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.18 1,243,912           1,219,562           -                          -                          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 1,252,339           1,228,421           138,249              99,699                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.21 243,262              239,155              28,042                20,135                

กาํไรสําหรับงวด 1,009,077           989,266              110,207              79,564                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี#

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 3.22

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื4อขาย 60,317                74,270                40,809                27,304                

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นในการร่วมคา้:

   การป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ (5,670)                 1,179                  -                          -                          

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.23 (12,063)               (14,854)               (8,162)                 (5,461)                 

รายการที4จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 42,584                60,595                32,647                21,843                

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (19,280)               (27,638)               (11,649)               (5,210)                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นในการร่วมคา้:

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ 26                       (258)                    -                          -                          

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.23 3,821                  5,504                  2,330                  1,042                  

รายการที4จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,433)               (22,392)               (9,319)                 (4,168)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นสําหรับงวด 27,151                38,203                23,328                17,675                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,036,228           1,027,469           133,535              97,239                

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที4เป็นของบริษทัฯ 3.24 1,003,957           991,785              110,207              79,564                

ส่วนที4เป็นของส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,120                  (2,519)                 

1,009,077           989,266              

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที4เป็นของบริษทัฯ 1,030,882           1,029,799           133,535              97,239                

ส่วนที4เป็นของส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,346                  (2,330)                 

1,036,228           1,027,469           

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรต่อหุน้ขั#นพื#นฐาน 3.24 1.25                    1.24                    0.14                    0.10                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี#

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดอืนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดด้อกเบี#ย 3.13 8,636,912           9,689,772           47,615                77,379                

ค่าใชจ่้ายดอกเบี#ย 3.14 (3,789,113)          (5,047,683)          (84,444)               (110,517)             

รายได้ดอกเบี(ยสุทธิ 4,847,799           4,642,089           (36,829)               (33,138)               

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 2,650,226 2,583,081 -                          -                          

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (104,299)             (96,253)               (7,272)                 (8,352)                 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.15 2,545,927           2,486,828           (7,272)                 (8,352)                 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื4อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.16 32,400                20,319                21,218                (9,189)                 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.17 118,581              19,180                47                       -                          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 55,904                26,050                -                          -                          

รายไดเ้งินปันผลรับ 73,539                77,367                -                          -                          

ค่าปรับที4เกี4ยวเนื4องจากเงินใหสิ้นเชื4อ 207,101              168,256              -                          -                          

รายไดค่้าส่งเสริมการขายที4เกี4ยวเนื4องกบัธุรกิจเช่าซื#อ 162,696              165,048              -                          -                          

รายไดก้ารบริหารงานสนบัสนุน 3.25 -                          -                          884,544              758,665              

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื4นๆ 3.19, 3.25 35,469                23,628                32,835                33,098                

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 8,079,416           7,628,765           894,543              741,084              

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที4เกี4ยวเนื4องกบัธุรกิจเช่าซื#อ 187,427              188,744              -                          -                          

รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 7,891,989           7,440,021           894,543              741,084              

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี4ยวกบัพนกังาน 1,879,046           1,650,273           456,887              311,613              

ค่าตอบแทนกรรมการ 6,230                  6,480                  6,230                  6,480                  

ค่าใชจ่้ายเกี4ยวกบัอาคารสถานที4และอุปกรณ์ 468,017              444,530              173,387              166,254              

ค่าภาษีอากร 108,720              111,873              1,645                  1,712                  

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินการอื4นๆ 3.20 472,071              428,841              43,580                57,381                

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 2,934,084           2,641,997           681,729              543,440              

หนี# สูญ หนี#สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.18 2,215,463           2,395,321           -                          -                          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 2,742,442           2,402,703           212,814              197,644              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.21 534,933              469,845              43,431                40,347                

กาํไรสําหรับงวด 2,207,509           1,932,858           169,383              157,297              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี#

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 3.22

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื4อขาย 37,346                100,511              55,815                10,230                

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นในการร่วมคา้:

   การป้องกนัความเสี4ยงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ (15,696)               3,715                  -                          -                          

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.23 (7,469)                 (20,102)               (11,163)               (2,046)                 

รายการที4จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14,181                84,124                44,652                8,184                  

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (20,938)               (27,638)               (11,649)               (5,210)                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4นในการร่วมคา้:

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ 26                       (258)                    -                          -                          

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.23 4,152                  5,504                  2,330                  1,042                  

รายการที4จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16,760)               (22,392)               (9,319)                 (4,168)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นสําหรับงวด (2,579)                 61,732                35,333                4,016                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,204,930           1,994,590           204,716              161,313              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที4เป็นของบริษทัฯ 3.24 2,196,424           1,926,477           169,383              157,297              

ส่วนที4เป็นของส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,085                6,381                  

2,207,509           1,932,858           

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที4เป็นของบริษทัฯ 2,193,619           1,988,021           204,716              161,313              

ส่วนที4เป็นของส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,311                6,569                  

2,204,930           1,994,590           

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรต่อหุน้ขั#นพื#นฐาน 3.24 2.74                    2.41                    0.21                    0.20                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี#

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2558

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 2,742,442           2,402,703           212,814              197,644              

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื4อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 105,651              116,549              37,495                37,265                

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (55,904)               (26,050)               -                          -                          

   หนี# สูญและหนี#สงสัยจะสูญ 3,024,549           2,914,548           -                          -                          

   ค่าเผื4อขาดทุนจากมูลค่าที4ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลบั) (1,414)                 1,206                  (47)                      -                          

   ค่าเผื4อขาดทุนจากมูลค่าที4ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย 50                       72                       -                          -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (120,300)             (20,386)               -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนที4ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

       และตราสารอนุพนัธเ์พื4อคา้ (97,168)               23,127                (21,218)               9,189                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,500)                 (4,055)                 -                          (216)                    

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์  972                     10                       -                          -                          

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          53                       -                          -                          

   กาํไรที4ยงัไม่เกิดขึ#นจริงจากหลกัทรัพยเ์พื4อคา้ -                          (5,743)                 -                          -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (17,195)               (10,740)               -                          -                          

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 43,345                26,260                6,469                  5,282                  

   รายไดค้า้งรับ (เพิ4มขึ#น) ลดลง 9,870                  3,915                  26,838                (24,968)               

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ4มขึ#น 550,118              486,534              252,744              169,372              

    รายไดด้อกเบี#ยสุทธิ (4,847,799)          (4,642,089)          36,829                33,138                

    รายไดเ้งินปันผล (73,539)               (77,367)               -                          -                          

    เงินสดรับดอกเบี#ย 8,808,216           9,707,202           47,704                77,629                

    เงินสดจ่ายดอกเบี#ย (3,456,868)          (4,750,615)          (97,702)               (101,059)             

    เงินสดรับเงินปันผล 72,227                79,455                1,693,238           1,457,244           

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (682,338)             (569,972)             (59,469)               (97,638)               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี4ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี# สินดาํเนินงาน 6,003,415           5,654,617           2,135,695           1,762,882           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ4มขึ#น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,059,268           23,805,613         39,646                338,513              

   เงินใหสิ้นเชื4อแก่ลูกหนี# 9,858,051           7,596,196           (300)                    416,000              

   ลูกหนี# ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื#อขายล่วงหนา้ 182,313              (213,743)             -                          -                          

   ลูกหนี#สาํนกัหกับญัชี (760,861)             57,902                -                          -                          

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,391,825           1,609,080           -                          -                          

   สินทรัพยอื์4น -196,093 -90,717 35,386 -6,599

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี#

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ(นสุดวันที) 30 มิถุนายน 2558

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

หนี# สินดาํเนินงานเพิ4มขึ#น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (21,029,646)        (37,905,472)        -                          -                          

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,019,785           2,700,547           -                          -                          

    หนี# สินจ่ายคืนเมื4อทวงถาม 79,950                249,982              -                          -                          

   เจา้หนี# ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื#อขายล่วงหนา้ 1,390,944           110,107              -                          -                          

   ตราสารหนี# ที4ออกและเงินกูย้มืระยะสั#น (2,673,000)          6,968,600           (310,900)             1,648,900           

   เจา้หนี#สาํนกัหกับญัชี (815,988)             44,869                -                          -                          

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (8,012)                 (8,530)                 (858)                    (1,107)                 

   หนี# สินอื4น (714,206)             (1,098,779)          (47,075)               (36,371)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (4,212,255)          9,480,272           1,851,594           4,122,218           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื#อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื4อการลงทุน (9,060,386)          (14,038,579)        -                          -                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื4อการลงทุน 14,985,509         8,038,970           -                          -                          

เงินสดจ่ายซื#ออุปกรณ์ (247,122)             (107,772)             (228,984)             (19,019)               

เงินสดจ่ายจากการซื#อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (24,701)               (212,420)             (21,306)               (56,006)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,500                  4,095                  -                          256                     

เงินสดจ่ายจากการซื#อบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (2,446,155)          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 5,654,800           (6,315,706)          (250,290)             (2,520,924)          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,000,000           2,400,000           -                          -                          

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,000,000)          (4,000,000)          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (1,601,443)          (1,601,294)          (1,601,304)          (1,601,294)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,601,443)          (3,201,294)          (1,601,304)          (1,601,294)          

เงนิสดเพิ)มขึ(น (ลดลง) สุทธิ (158,898)             (36,728)               -                          -                          

เงินสด ณ วนัตน้งวด 1,180,482           1,130,971           70                       70                       

เงนิสด ณ วันปลายงวด 1,021,584           1,094,243           70                       70                       

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี#

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

รายการปรับปรุง

จากการรวมกิจการ ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน(ตํ"ากวา่)ทุน ส่วนแบ่ง ตามแผน รวม ส่วนไดเ้สีย

จากการวดัมลูค่า ส่วนเกินทุน กาํไรขาดทุน การปรับโครงสร้าง ส่วนของ ที"ไม่มีอาํนาจ

ส่วนเกินมลูค่า เงินลงทุน จากการตีราคา เบด็เสร็จอื"น การถือหุน้ภายใต้ รวมองคป์ระกอบอื"น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุมของ

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผื"อขาย สินทรัพย์ ในการร่วมคา้ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 339                  8,006,216    1,018,408        (42,028)              940,899             (7,947)             679,266                1,570,190                496,200          11,895,567     22,986,920     67,435            23,054,355     

เงินปันผลจ่าย 4 -                      -                   -                       -                         -                         -                      -                            -                               -                      (1,601,294)      (1,601,294)      -                      (1,601,294)      

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                      -                   -                       -                         -                         -                      -                            -                               -                      1,926,477       1,926,477       6,381              1,932,858       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                      -                   -                       80,409               -                         3,715              -                            84,124                      -                      (22,580)           61,544            188                 61,732            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                      -                   -                       80,409               -                         3,715              -                            84,124                      -                      1,903,897       1,988,021       6,569              1,994,590       

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                      -                   -                       -                         (4,998)                -                      -                            (4,998)                      -                      4,998              -                      -                      -                      

หุน้บุริมสิทธิซึ"งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (3)                    3                   -                       -                         -                         -                      -                            -                               -                      -                      -                      -                      -                      

ส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                      -                   -                       -                         -                         -                      -                            -                               -                      -                      -                      (168)                (168)                

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2557 336                  8,006,219    1,018,408        38,381               935,901             (4,232)             679,266                1,649,316                496,200          12,203,168     23,373,647     73,836            23,447,483     

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 336                  8,006,219    1,018,408        101,480             909,249             (9,641)             679,266                1,680,354                596,300          14,429,068     25,730,685     93,008            25,823,693     

เงินปันผลจ่าย 4 -                      -                   -                       -                         -                         -                      -                            -                               -                      (1,601,304)      (1,601,304)      -                      (1,601,304)      

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                      -                   -                       -                         -                         -                      -                            -                               -                      2,196,424       2,196,424       11,085            2,207,509       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นสาํหรับงวด -                      -                   -                       29,877               -                         (15,696)           -                            14,181                      -                      (16,986)           (2,805)             226                 (2,579)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                   -                       29,877               -                         (15,696)           -                            14,181                      -                      2,179,438       2,193,619       11,311            2,204,930       

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                      -                   -                       -                         (4,970)                -                      -                            (4,970)                      -                      4,970              -                      -                      -                      

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 336                  8,006,219    1,018,408        131,357             904,279             (25,337)           679,266                1,689,565                596,300          15,012,172     26,323,000     104,319          26,427,319     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนีA

ทุนที"ออกและชาํระแลว้ กาํไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสิ#นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื"นของส่วนของเจา้ของ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนเกิน(ตํ�ากวา่)ทุน ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั เงินลงทุนเผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 339                   8,006,216         298                   7,031,225         (72,892)                        230,996               158,104                 496,200            2,350,582         18,042,964       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                   -                           -                            -                        (1,601,294)        (1,601,294)        

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                                   -                           -                            -                        157,297            157,297            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        8,184                           -                           8,184                     -                        (4,168)               4,016                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        8,184                           -                           8,184                     -                        153,129            161,313            

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                   (749)                     (749)                      -                        749                   -                        

หุน้บุริมสิทธิซึ�งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (3)                      3                       (3)                      3                       -                                   -                           -                            -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2557 336                   8,006,219         295                   7,031,228         (64,708)                        230,247               165,539                 496,200            903,166            16,602,983       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 336                   8,006,219         295                   7,031,228         (12,198)                        229,490               217,292                 596,300            2,646,851         18,498,521       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                   -                           -                            -                        (1,601,304)        (1,601,304)        

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                                   -                           -                            -                        169,383            169,383            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        44,652                         -                           44,652                   -                        (9,319)               35,333              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        44,652                         -                           44,652                   -                        160,064            204,716            

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                   (744)                     (744)                      -                        744                   -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2558 336                   8,006,219         295                   7,031,228         32,454                         228,746               261,200                 596,300            1,206,355         17,101,933       

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ กาํไรสะสม

บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ3นสุดวนัที� 30 มถิุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ'นสุดวนัที( 3* มิถุนายน ,--. 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที(สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ� นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' () (ปรับปรุง ,--7) เรื' อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และ
งบกระแสเงินสด ตามรูปแบบงบการเงินที'กาํหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที' สนส. ::/,--( 
เรื' อง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษทัโฮลดิ�งที'เป็นบริษทัแม่ของ          
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัที' ( ธนัวาคม ,--(  

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื'อให้ขอ้มูลเพิ'มเติมจากงบการเงินประจาํปีที'นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี'ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื'อไม่ให้
ขอ้มูลที'นาํเสนอซํ� าซอ้นกบัขอ้มูลที'ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที'บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

7., เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล  

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ� นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที'                   
(: ธนัวาคม ,--H โดยไม่มีการเปลี'ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้เพิ'มเติมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง ,--H) และฉบบั
ใหม่ที'ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ' งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที'เริ' มในหรือหลังวนัที'                  
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�น
เพื'อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที'กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี'ยนแปลง
หลกัการสําคญัซึ' งฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ลือกที'จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี'ยวกบัเงินลงทุน ดงัต่อไปนี�มาถือปฏิบติัตั�งแต่ปี ,--H ก่อนวนัที'มีผลบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 10 เรื(อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' :N กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี'ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เนื�อหาเกี'ยวกับการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที'เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 27 เรื' อง                 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปลี'ยนแปลงหลกัการเกี'ยวกบัการพิจารณาว่า        
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี�ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที'เขา้
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที'เข้าไปลงทุน และตน
สามารถใช้อาํนาจในการสั'งการกิจกรรมที'ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึ'งหนึ'งก็ตาม การเปลี'ยนแปลงที'สําคญันี� ส่งผล
ใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการ
ที'เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 10 กาํหนดให้บริษทัฯทบทวนการประเมินเงินลงทุนของบริษทัฯ 
เพื'อสรุปว่ามีอาํนาจควบคุมในเงินลงทุนนั�นหรือไม่ ซึ' งบริษทัฯเปลี'ยนข้อสรุปผลการควบคุมจากการ
ประเมินเงินลงทุนในบริษทั ทิสโกโ้ตเกียวลิสซิ'ง จาํกดั ณ วนัที'นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 
10 มาใช้เป็นครั� งแรก จากเดิมแสดงรายการเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ เนื'องจากไม่เข้า
เงื'อนไขการควบคุมตามที'กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 10 ดงันั�นบริษทั ทิสโก้
โตเกียวลิสซิ'ง จาํกดั จึงมีสถานะเป็นบริษทัร่วมคา้ตั�งแต่เดือน ธนัวาคม ,--: ซึ' งเป็นวนัที'บริษทัฯเขา้ซื�อ       
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว เนื'องจากบริษทัฯไม่ไดค้วบคุมอยา่งเบ็ดเสร็จในบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว ประกอบ
กบัสิทธิในการออกเสียงที'เหลือร้อยละ 49 ถือโดยผูถื้อหุ้นใหญ่อีกรายหนึ' ง ซึ' งบริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลง
ระหว่างผูถื้อหุ้นกบัผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวเพื'อตดัสินใจร่วมกนัในการดาํเนินงาน ดงันั�น เมื'อพิจารณาตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 10 บริษทัฯจึงไม่รวมงบการเงินของบริษทั ทิสโก้
โตเกียวลิสซิ'ง จาํกดั ในการจดัทาํงบการเงินรวม และไดป้รับยอ้นหลงังบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน ,--H ที'แสดงไวเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ จาํนวนของ
รายการปรับปรุงที'มีผลต่อรายการในงบการเงินแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 11 เรื(อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 31 เรื'อง ส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้ ซึ' งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดใหกิ้จการที'ลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาวา่ตนมีการ
ควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอื'นในกิจการนั�นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุน
รายอื'นในกิจการที'ถูกลงทุนนั�นแลว้ให้ถือวา่กิจการนั�นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจาก
นั�น กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั�นว่าเป็น การดาํเนินงานร่วมกนั 
(Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบั
ประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์
หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนที'ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินที'แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 12 เรื(อง การเปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื(น  

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื'องการเปิดเผยขอ้มูลที'เกี'ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที'มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี� จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี'ยวกบัเงินลงทุนขา้งตน้ที'บริษทัฯเลือกนาํมาปฏิบติัก่อนวนัที'            
มีผลบงัคบัใช ้ยงัมีมาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงดงัต่อไปนี� ที'มีการเปลี'ยนแปลงในหลกัการสําคญั              
ซึ' งสามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที( 19 (ปรับปรุง 2557) เรื(อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นในขณะที'มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน 
ก็ได ้

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื'องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นอยู ่         
แต่เดิมแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 13 เรื(อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี'ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที'เกี'ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี� สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานที'เกี'ยวขอ้งอื'น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี� และใช้วิธี
เปลี'ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ'มใชม้าตรฐานนี�   

มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

1.4 ผลกระทบจากการเปลี(ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื(องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่         
มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีที'สาํคญัตามที'กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ :.3 เนื'องจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที'10 มาถือปฏิบติั 
ก่อนวนัที'มีผลบงัคบัใช ้

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที'มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม มีดงันี�    
  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ�นสุดวนัที'                            

(N มิถุนายน ,--H 

สาํหรับงวดหกเดือน
สิ�นสุดวนัที'                         

(N มิถุนายน ,--H 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
กาํไรหรือขาดทุน:   
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียเพิ'มขึ�น 13,319 26,050 
 รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิลดลง 39,366 77,606 
 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานลดลง 18,725 37,219 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น:   
 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ลดลง 526 526 
 ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสดลดลง 2,)N, 7,581 
 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นในการร่วมคา้เพิ'มขึ�น e,N 3,457 
การแบ่งปันกาํไร:   
 ส่วนที'เป็นของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 13,863 ,H,113 
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม:   
 ส่วนที'เป็นของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 15,298 31,190 

ทั�งนี�  การเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรส่วนที'เป็นของบริษทัฯในงบการเงินรวม  

7.- นโยบายการบัญชีที(สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที'ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2557  
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2. ข้อมูลทั(วไป 

2.7 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ�นโดยมีวตัถุประสงค์เพื'อการลงทุน 
(Holding company) โดยมีฐานะเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มทิสโก ้บริษทัฯมีที'อยูต่ามที'จดทะเบียนอยูที่' )m/49 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั�น 2: ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2., รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที(เกี(ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที'มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที' เกี'ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที'มีสิทธิออกเสียง                     
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ' งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ที'มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 บริษทัฯมีรายการธุรกิจที'สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื'อนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามที'ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัซึ' งเทียบเคียง
กบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 

3. ข้อมูลเพิ(มเติม 

3.7 งบการเงินรวม 

 รายละเอียดของบริษทัย่อยซึ' งรวมในการจดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธันวาคม 
,--H มีดงันี�   

   (หน่วย: ร้อยละ) 

ชื'อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั�งขึ�นใน

ประเทศ 
อตัราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษทัฯ  

ณ วนัที' 

   (N มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม 255H 
บริษทัย่อยที(บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร                ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั จดัการลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั เช่าซื�อและสินเชื'อรายยอ่ย ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ'ง จาํกดั เช่าซื�อและสินเชื'อรายยอ่ย ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไพรมสั ลีสซิ'ง จาํกดั  
 (อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) 

เช่าซื�อ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ ไทย 99.97 99.97 
บริษทัย่อยที(บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทัหลกัทรัพยที์'ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์         

ทิสโก ้จาํกดั 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย -:.NN -:.NN 
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3., ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยที'ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap 
agreement) และสัญญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพื'อเป็นเครื'องมือ
บริหารความเสี'ยงที'เกี'ยวเนื'องกบัเงินใหสิ้นเชื'อ ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเสี'ยง สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลี'ยน - 888 3,377,680 - -,,:e (,,es,(NN 

อตัราดอกเบี�ย - 45,366 1,200,000 - 35,510 1,200,000 

รวม - 46,254 4,577,680 - 40,729 4,496,300 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 

3.3 เงินลงทุน 

(.3.: จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' 
 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 
เงนิลงทุนเผื(อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,837,342 12,060,173 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1,346,299 811,472 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 472,190 604,417 
หลกัทรัพยอื์'น - หน่วยลงทุนในประเทศ 28,387 28,141 
หลกัทรัพยอื์'น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 920,807 843,774 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื(อขาย 8,603,565 14,346,517 
ตราสารหนี'ที(จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินลงทุนในลูกหนี� ที'รับโอนมา 14,467 17,816 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (14,261) (17,394) 

รวมตราสารหนี'ที(จะถือจนครบกาํหนด  206 422 
เงนิลงทุนทั(วไป - ราคาทุน   

ตราสารทุนที'ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 493,479 493,479 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (46,680) (44,961) 

รวมเงนิลงทุนทั(วไป 446,799 448,518 
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 9,050,570 14,795,457 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

เงนิลงทุนเผื(อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยอื์'น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 920,807 843,774 

ในเดือนสิงหาคม ,--7 ธนาคารทิสโก้ได้ทาํรายการโอนเปลี'ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาก              
เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี� ที'จะถือจนครบกาํหนดเป็นเงินลงทุนชั'วคราวประเภทหลกัทรัพย ์        
เผื'อขายเพื'อให้สอดคล้องกบัการบริหารสภาพคล่องของธนาคารด้วยราคายุติธรรม ณ วนัที'โอนเปลี'ยน
ประเภท เงินลงทุนในตราสารหนี� ที'โอนเปลี'ยนประเภทมีราคาทุนตัดจาํหน่าย ณ วนัโอนจาํนวนเงิน
ประมาณ 3,001 ลา้นบาท ธนาคารทิสโกบ้นัทึกผลต่างระหวา่งราคาทุนตดัจาํหน่ายและมูลค่ายุติธรรมเป็น
กาํไรที'ยงัไม่รับรู้จากการโอนเปลี'ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 73 ลา้นบาท และแสดงไวภ้ายใตส่้วน
ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั�งนี�  ธนาคารทิสโกไ้ดจ้าํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 2,esN ลา้นบาท 
โดยมีกาํไรที'เกิดขึ�นจริงในปี ,--H จาํนวน 72 ลา้นบาท และกาํไรที'ยงัไม่เกิดขึ�นจริงคงเหลือ ณ วนัที' (N 
มิถุนายน ,--m จาํนวน : ลา้นบาท 

3.3.2 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 

ไม่เกิน        
: ปี : - - ปี เกิน - ปี รวม 

ไม่เกิน        
: ปี : - - ปี เกิน - ปี รวม 

เงินลงทุนเผื(อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,035 80, - 5,83H 11,087 97( - 12,06N 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 10m 1,238 - 1,34s 1 810 - 811 

รวม 5,14( 2,04N - 7,18( 11,088 1,78( - 12,87: 

หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 5,14, 2,04N - 7,18, 11,087 1,78( - 12,87N 

ตราสารหนี'ที(จะถือจนครบกาํหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี� ที'รับโอนมา 1) - - 1) 13 5 - 18 

หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (14) - - (14) (12) (5) - (17) 

รวม - - - - 1 - - 1 

รวมตราสารหนี' 5,142 2,040 - 7,182 11,088 1,78( - 12,87: 
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3.3.3 เงินลงทุนที'มีภาระผกูพนั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที'  
ประเภทเงินลงทุน (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล , , คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

3.3.4 เงินลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที'ประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m 

   ค่าเผื'อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัที'มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที' (: ธนัวาคม ,--H 

   ค่าเผื'อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัที'มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 
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3.3.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์'นที'บริษทัย่อยที'ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 1N ขึ�นไปของ
จาํนวนหุน้ที'ออกจาํหน่ายแลว้ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

 มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  
 บญัชีของ เงินลงทุนที' สัดส่วน บญัชีของ เงินลงทุนที' สัดส่วน 

ชื'อหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั m:) 300 10 814 300 10 
บริษทั เค ไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั สินไทย เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 5,707 - 10 5,707 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 4,372 - 10 5,894 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 4,110 - 10 4,110 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  17,127 - 10 17,358 - 10 

3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที' ณ วนัที' 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม ,--7 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม ,--7 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 19,296,832 19,296,784 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 247,463 207,228 73,245 73,245 
 247,463 207,228 19,370,077 19,370,029 
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(.4.: เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื'อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ประเภทหลกัทรัพยที์'ลงทุน   

ณ วนัที' 
สัดส่วนการถือหุน้ 

ณ วนัที' 
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ณ วนัที' 
เงินปันผลรับสาํหรับงวด             

หกเดือนสิ�นสุดวนัที' 

  (N มิถุนายน  (: ธนัวาคม (N มิถุนายน  (: ธนัวาคม (N มิถุนายน  (: ธนัวาคม (N มิถุนายน  (N มิถุนายน  

  ,--m ,--H ,--m ,--H ,--m ,--H ,--m ,--H 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที(บริษัทฯถอืหุ้นโดยตรง          
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร               หุน้สามญั หุน้สามญั ee.9e ee.9e 17,641 17,641 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จาํกดั 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั หุน้สามญั ee.ee ee.ee 1,075 1,075 - - 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

จดัการลงทุน หุน้สามญั หุน้สามญั ee.ee ee.ee 110 110 - - 

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  เช่าซื�อและ              หุน้บุริมสิทธิ หุน้บุริมสิทธิ ee.99 ee.99 3 3 - - 
 สินเชื'อรายยอ่ย หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 270 270 - - 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์

เมชั'นเทคโนโลยี จาํกดั  
การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั ee.ee ee.ee 22 22 - - 

บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ'ง จาํกดั  เช่าซื�อและ            
สินเชื'อรายยอ่ย 

หุน้สามญั หุน้สามญั ee.ee ee.ee 137 137 - - 

บริษทั ไพรมสั ลีสซิ'ง 
จาํกดั (อยูใ่นระหวา่ง
การชาํระบญัชี) 

เช่าซื�อ หุน้สามญั หุน้สามญั ee.ee ee.ee 142 142 - - 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้           
ทิสโก ้จาํกดั 

การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั ee.ee ee.ee 5 5 - - 

บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั ee.eH ee.eH 1 1 - - 
      19,406 19,406 - - 

หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า      (109) (109)   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      19,297 19,297   

3.4.2   เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ก.  รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ' งเป็นเงินลงทุนในกิจการที'บริษทัฯและบริษทัอื'นควบคุมร่วมกนั มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการที'ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที'  

ราคาทุน 
ณ วนัที' 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัที' 

  

(N มิถุนายน
,--8 

(: ธนัวาคม
2557 

(N มิถุนายน
,--8 

(: ธนัวาคม
2557 

(N มิถุนายน
,--8 

(: ธนัวาคม
2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ทิสโก ้โตเกียว           

ลีสซิ'ง จาํกดั  
ลีสซิ'ง )e.NN )e.NN 73,245 73,245 247,463 207,228 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที'ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที' 

ราคาทุน 
ณ วนัที' 

ค่าเผื'อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน 
ณ วนัที' 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

ณ วนัที' 

  

(N มิถุนายน
255m 

(: ธนัวาคม
2557 

(N มิถุนายน
255m 

(: ธนัวาคม
2557 

(N มิถุนายน
255m 

(: ธนัวาคม
2557 

(N มิถุนายน
255m 

(: ธนัวาคม
2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ทิสโก ้โตเกียว              

ลีสซิ'ง จาํกดั  
ลีสซิ'ง )e.NN )e.NN 73,245 73,245 - - 73,245 73,245 

ข.  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม 
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที'ควบคุม
ร่วมกนั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื'นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

เงินปันผลรับ                                      
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--8 2557 2558 2557 ,--8 2557 

บริษทั ทิสโก ้ โตเกียว 
ลีสซิ'ง จาํกดั  

35,205 13,319 (5,644) 921 - - 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที'ควบคุม
ร่วมกนั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื'นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

เงินปันผลรับ                                      
สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 

(N มิถุนายน 

 ,--8 2557 2558 2557 ,--8 2557 

บริษทั ทิสโก ้ โตเกียว 
ลีสซิ'ง จาํกดั  

55,904 26,050 (:-,sHN) 3,457 - - 
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3.5 เงินให้สินเชื(อแก่ลูกหนี'และดอกเบี'ยค้างรับ 

3.5.1 จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

เงนิให้สินเชื(อแก่ลูกหนี'   
เงินใหสิ้นเชื'อ 74,261,059 76,978,228 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 196,066,019 208,226,729 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 956,038 1,077,970 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (21,672,398) (23,233,476) 

 เงินรับล่วงหนา้สญัญาเช่าการเงิน (270,118) (265,622) 

รวมเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  249,340,600 262,783,829 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 553,958 572,383 

หกั:  ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (7,649,836) (6,950,423) 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 242,244,722 256,405,789 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

เงนิให้สินเชื(อแก่ลูกหนี'   

เงินใหสิ้นเชื'อ 3,154,600 3,154,300 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 3,154,600 3,154,300 

3.5., จาํแนกตามสกุลเงินและถิ'นที'อยูข่องลูกหนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' 
 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 245,962,920 - 245,962,920 259,487,529 - 259,487,529 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 3,377,680 3,377,680 - 3,296,300 3,296,300 
รวมเงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี�                                 

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 245,962,920 3,377,680 249,340,600 259,487,529 3,296,300 262,783,829 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที' 
 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 3,154,600 - 3,154,600 3,154,300 - 3,154,300 
รวมเงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี�                              

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 3,154,600 - 3,154,600 3,154,300 - 3,154,300 
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3.5.3 จาํแนกตามประเภทการจดัชั�นของบริษทัยอ่ยที'ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

 

เงินใหสิ้นเชื'อ 
แก่ลูกหนี�       

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที'ใช้
ในการตั�งค่าเผื'อ
หนี�สงสยัจะสูญ 

ค่าเผื'อหนี�                    
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินใหสิ้นเชื'อ 
แก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที'ใช้
ในการตั�งค่าเผื'อ
หนี�สงสยัจะสูญ 

ค่าเผื'อหนี�                    
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชั�นปกติ 218,045 196,693 1,828 230,555 207,633 1,822 
-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 20,993 16,685 2,891 22,112 17,843 2,494 
- จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 3,262 3,232 1,108 3,267 3,242 1,073 
- จดัชั�นสงสยั 1,966 1,947 597 2,057 2,033 623 
- จดัชั�นสงสยัจะสูญ 1,089 1,032 308 578 524 177 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 292 - - 191 

รวม 245,355 219,589 7,024 258,569 231,275 6,380 

(1) ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี#คาํนวณจากมูลหนี#หลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนี#ตามสัญญาเช่าซื#อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี#เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที�  45 มิถุนายน 7889 ธนาคารทิสโก้มีสํารองส่วนที� เกินกว่าสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.4;/788; จํานวน 2,690 ล้านบาท (ณ วันที� 4; 
ธันวาคม 788A จาํนวน 7,97B ล้านบาท) โดยธนาคารทิสโก้ได้จัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจาํนวน 2,398 ล้านบาท (ณ 
วันที� 4; ธันวาคม 788A จาํนวน 7,B48 ล้านบาท) ไปเป็นสาํรองของลูกหนี#รายตัว ซึ�งเมื�อรวมกับยอดเงินสํารองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 4,334 ล้านบาท               
(ณ วันที� 4; ธันวาคม 788A จาํนวน 4,88H ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั#งสิ#นมีจาํนวน 6,732 ล้านบาท (ณ วันที� 4; ธันวาคม 788A 
จาํนวน B,189 ล้านบาท)  

 อตัราที'ใชใ้นการตั�งค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ (1) เงินใหสิ้นเชื'ออื'น (2) 

 ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม 255H (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม 255H 

จดัชั�นปกติ 0.64 0.58 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3.67 3.84 2 2 
จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 24.20 23.24 100 100 
จดัชั�นสงสยั 23.91 23.39 100 100 
จดัชั�นสงสยัจะสูญ 24.00 23.33 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั#งค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกิน
กว่าสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี#รายตัวแล้ว 

(7) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั#งค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั#นตํ�าของ ธปท. 
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3.5.4 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m บริษทัยอ่ยมีลูกหนี�ภายใตส้ัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินรวม  :H-,(::
ลา้นบาท ((: ธันวาคม 255H: 186,036 ลา้นบาท) ซึ' งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื�อสําหรับรถยนต ์และ
สัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื' องจกัรและอุปกรณ์เพื'อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที'ตามที'ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m 

 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน : ปี                      

แต่ไม่เกิน - ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที'ไม่

ก่อให้เกิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสญัญาเช่า 64,403 119,447 4,512 8,660 197,022 
หกั: รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (;) (8,66H) (10,436) 3 (2,341) (21,441) 

        เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (23) (246) - (1) (270) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ'า                
ที'ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 55,713 108,765 4,515 6,318 175,311 

ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (7)     (3,433) 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงินสุทธิ     171,878 

(;) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ#นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื#อรอตัดจ่าย 
(7)  ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่า

สาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี#รายตัวแล้ว 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' (: ธนัวาคม ,--H 

 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน : ปี                      

แต่ไม่เกิน - ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที'ไม่  

ก่อให้เกิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสญัญาเช่า 66,902 129,550 4,746 8,107 209,305 
หกั: รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (;) (9,289) (11,508) (38) (2,168) (23,003) 

        เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (119) (146) - (1) (266) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ'า                 
ที'ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 57,494 117,896 4,708 5,938 186,036 

ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (7)     (3,285) 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงินสุทธิ    182,751 

(;) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ#นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื#อรอตัดจ่าย 
(7)  ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที� เกินกว่า                       

สาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี#รายตัวแล้ว 
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3.5.5 เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ระงบัการรับรู้รายไดข้องบริษทัยอ่ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                                                

ธปท.(7 ) ณ วนัที' 
มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                

ของธนาคารทิสโก ้ณ วนัที' 

ธนาคารทิสโก ้ (N มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม ,--H (N มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม ,--H 

เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ระงบัการรับรู้รายได ้(1) 7,735 7,308 12,007 11,494 

(;) คาํนวณจากยอดหนี#เป็นรายบัญชี 
(7) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี#ยค้างรับเมื�อลูกหนี#ผิดนัดชาํระดอกเบี#ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' 

บริษทัยอ่ยอื'น (N มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม ,--7 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ สญัญาเช่าการเงิน   
    และลูกหนี� เงินใหกู้ย้มือื'นที'ระงบัการรับรู้รายได ้ 925 934 

3.5.6 รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ' งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินตน้ของเงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี� ของ
บริษทัยอ่ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' 
 (N มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม ,--7 

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 21,672 23,233 
(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี#ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื#อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย

ทางตรงที�เกิดขึ#นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื#อ 
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3.5.7 การปรับโครงสร้างหนี� ที'มีปัญหาของบริษทัยอ่ยที'ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
สิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

ลูกหนี� ที'ไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหนี�ในระหวา่งงวด     
จาํนวนลูกหนี� ที'ปรับโครงสร้างหนี�โดยการ

เปลี'ยนแปลงเงื'อนไขการชาํระหนี�  (ราย) ,,302 175 (,ee, 327 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  

(ลา้นบาท) 771 74 1,(s( 270 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  

(ลา้นบาท) 771 74 1,(s( 270 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที'มีปัญหา  
 (ลา้นบาท) - - - - 
อายสุญัญาถวัเฉลี'ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)     

ลูกหนี� เช่าซื�อ 5 4 5 4 
ลูกหนี� สินเชื'อเคหะ 9 2 4 2 
ลูกหนี� สินเชื'อทะเบียนรถยนต ์ ) - ) - 
ลูกหนี� สินเชื'อธุรกิจขนาดยอ่ม , - , - 

ขอ้มูลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน ,--m และ 255H ที'เกี'ยวขอ้งกบัลูกหนี�
ที'ผา่นการปรับโครงสร้างมีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
สิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที'ปรับโครงสร้างหนี�   34 14 -e 20 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที'ไดรั้บชาํระ  121 81 ,NH 139 

ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ 31 ธนัวาคม 255H บริษทัยอ่ยที'ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงคา้งของ
ลูกหนี� ที'มีการปรับโครงสร้างหนี� ที'มีปัญหาแลว้ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที'  

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--7 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที'มี     
 การปรับโครงสร้างหนี�แลว้ 6,639 2,346 2,767 1,152 
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3.6 ค่าเผื(อหนี'สงสัยจะสูญ  

3.6.: ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ'ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้งวด 1,953,919 2,599,444 1,208,484 734,070 263,755 190,751 6,950,423 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ'ม  
 ในระหวา่งงวด 26,24, 418,407 402,431 1,573,428 498,248 101,29( 3,020,049 
หนี� สูญตดับญัชี (97:) (10,837) (363,499) (1,602,859) (342,470) - (2,320,636) 
ยอดปลายงวด 1,979,19N 3,007,014 1,247,416 704,639 419,533 292,04) 7,649,836 

   
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' (: ธนัวาคม ,--H 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ'ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 3,411,073 1,250,788 1,086,758 377,493 96,161 108,951 6,331,224 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ'ม        

(ลด) ในระหวา่งปี (1,453,621) 1,375,573 1,337,125 3,864,061 443,052 81,800 5,647,990 
หนี� สูญตดับญัชี (3,533) (26,917) (1,215,399) (3,507,484) (275,458) - (5,028,791) 
ยอดปลายปี 1,953,919 2,599,444 1,208,484 734,070 263,755 190,751 6,950,423 

3.6.2  ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m 

 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   

 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื'อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้งวด 3,492,971 3,266,701 190,751 6,950,423 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ'มในระหวา่งงวด 791,250 2,127,506 101,293 3,020,049 
หนี� สูญตดับญัชี (342,598) (1,978,038) - (2,320,636) 

ยอดปลายงวด 3,941,623 3,416,169 292,044 7,649,836 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2557 

 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   

 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื'อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,058,468 3,163,805 108,951 6,331,224 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ'มในระหวา่งปี 968,218 4,597,972 81,800 5,647,990 
หนี� สูญตดับญัชี (533,715) (4,495,076) - (5,028,791) 

ยอดปลายปี 3,492,971 3,266,701 190,751 6,950,423 
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3.6.3 เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษทัยอ่ยที'ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที'  

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 6,317 -,902 
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ 2,013 1,873 

3.7 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3.7.1 เงินลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที'ประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื'อขาดทุนที'บนัทึก 
 ราคาทุน ณ วนัที' มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที' ในบญัชีแลว้(1)  ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

ตราสารหนี�  - หุน้กู้(2) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั(3) 6 6 - - 6 6 
 (1)  ค่าเผื�อขาดทุนคาํนวณจากมูลค่าเงินลงทุนหักมูลค่าหลกัประกัน 
 (2)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  
 (3) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ�งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที�เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที�

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือบริษัทที�ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี#ย 

3.7.2 สินทรัพย์จัดชั� นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษทัย่อยที'ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร 

ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธนัวาคม ,--H คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยที'ประกอบธุรกิจ
การธนาคารจดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี�  (1) 
ณ วนัที' 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                 
ณ วนัที' 

เงินลงทุนในลูกหนี�                      
ที'รับโอนมา ณ วนัที' 

ทรัพยสิ์นรอการขาย            
ณ วนัที' 

รวม                                             
ณ วนัที' 

 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--H 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 250,780 264,939 - - - - - - 250,780 264,939 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ 20,798 21,900 - - - - - - 20,798 21,900 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 3,262 3,267 - - - - - - 3,262 3,267 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,966 2,057 - - - - - - 1,966 2,057 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 1,089 578 48 46 14 1H 18 18 1,169 659 

รวม 277,895 292,741 48 46 14 1H 18 18 277,975 292,822 

(1)  มูลหนี#จัดชั#นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี#โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น  และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบันการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.7.3 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที'กนัสํารอง
เป็นกลุ่มลูกหนี�  (Collective Approach) ของบริษทัยอ่ยที'ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลหนี�  
ยอดสุทธิที'ใชใ้นการตั�ง                
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ(;) 

อตัราที'ใชใ้นการตั�ง              
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ(2) ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ(4) 

 ณ วนัที'  ณ วนัที' ณ วนัที'  ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--7 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--7 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--7 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--7 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 149,956 159,758 149,956 159,758 0.64 0.58 952 933 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ 15,018 16,071 15,018 16,071 3.67 3.84 552 616 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 2,802 2,826 2,802 2,826 24.20 23.24 678 657 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 1,775 1,840 1,775 1,840 23.91 23.39 424 430 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 957 459 957 459 24.00 23.33 230 107 

รวม 170,508 180,954 170,508 180,954   2,836 2,743 

(1) บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ได้นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี#เงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญของลกูหนี#ตามสัญญา
เช่าซื#อ 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั#งค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั#นตํ�า
ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี#รายตัวแล้ว 

(4) ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี#รายตัวแล้ว 

3.7.4 ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี� เงินให้กูย้ืมอื'นของบริษทัย่อยอื'นจาํแนก
ตามประเภทการจดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าลูกหนี�  

ณ วนัที' 
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ 

ณ วนัที' 
มูลค่าลูกหนี�  - สุทธิ 

ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--7 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--7 

(N มิถุนายน 
,--m 

(: ธนัวาคม 
,--7 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ  2,940 3,118 151 132 2,789 2,986 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ  735 776 116 105 619 671 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน  290 318 140 136 150 182 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั  233 276 108 110 125 166 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ  297 254 111 87 186 167 

รวม 4,495 4,742 626 570 3,869 4,172 
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3.8 สินทรัพย์อื(น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที'  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--7 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--7 

ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 1,052,904 292,043 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ'มสุทธิ 314,365 366,442 1,417 1,043 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 35,712 61,426 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 223,703 233,573 70,850 97,688 
ภาษีเงินไดร้อขอคืนและ 
 ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 25,115 24,368 - - 
เงินมดัจาํ 54,031 82,097 4,079 34,080 
ลูกหนี� อื'น 504,396 496,197 - - 
สินทรัพยอื์'นๆ  44s,smm 408,220 56,840 57,966 

รวมสินทรัพยอื์'น 2,656,914 1,964,366 133,186 190,777 

3.9 เงินรับฝาก 

 3.9.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที' 
 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--7 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื'อทวงถาม 3,391,572 2,917,435 
ออมทรัพย ์ 52,906,511 49,606,051 
จ่ายคืนเมื'อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 21,373,163 22,613,265 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 1,678,555 1,034,917 
  - เกิน 1 ปี 376,864 313,129 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 104,627,477 128,898,991 

รวม 184,354,142 205,383,788 
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3.9., จาํแนกตามระยะเวลาที'เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' 
 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--7 

ไม่เกิน 1 ปี (;) 183,877,232 204,878,240 
เกิน 1 ปี 476,910 505,548 

รวมเงินรับฝาก 184,354,142 205,383,788 

(;) รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว 

3.9.3 ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธนัวาคม 2557 เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที'เป็นเงินบาทของ        
ผูฝ้ากที'มีถิ'นฐานอยูใ่นประเทศ 

3.70 ตราสารหนี'ที(ออกและเงินกู้ยมื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--7 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--7 

เงินกูย้มืในประเทศ     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,643,000 6,643,000 - - 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 48,694,800 51,056,900 - - 
ตัwวแลกเงิน 7,394,622 7,705,522 7,358,500 7,669,400 
ตัwวสญัญาใชเ้งิน 797 797 - - 

รวม 62,733,219 65,406,219 7,358,500 7,669,400 
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3.:0.: หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธนัวาคม ,--7 บริษทัยอ่ยที'ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้
ระยะยาวดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที'ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที' 

มูลค่า                  
ที'ตราไว ้

ยอดคงเหลือ                              
ในงบการเงินรวม ณ วนัที' 

ปีที'ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 30 มิถุนายน 
2558 

(: ธนัวาคม
,--H 

(บาท) 30 มิถุนายน 
2558 

(: ธนัวาคม
,--H 

  

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี ,--( - :.NN :,NNN - 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ -.NN ต่อปี 
ปี ,--( :.NN :.NN :,NNN 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.80 ต่อปี 
ปี ,--- :.NN :.NN :,NNN 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.85 ต่อปี 
ปี ,--- 1.24 1.24 :,NNN 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.60 ต่อปี 
ปี ,--H 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี ,-sH อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ s.N0 ต่อปี 
ปี ,--H 0.80 0.80 :,NNN 800 800 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ s.N0 ต่อปี 
ปี ,--8 1.00 - :,NNN 1,000 - ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ ).50 ต่อปี 
รวม    6,643 6,643   

3.:0., หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธันวาคม ,--H บริษทัย่อยที'ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้
ระยะสั�นไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที'ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที' 

มูลค่า                  
ที'ตราไว ้

ยอดคงเหลือ                              
ในงบการเงินรวม ณ วนัที' 

ปีที'ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 30 มิถุนายน 
2558 

(: ธนัวาคม
,--H 

(บาท) 30 มิถุนายน 
2558 

(: ธนัวาคม
,--H 

  

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี ,--H 0.75 51.057 1,000 750 51,057 ปี ,--8 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ           

2.55 - 2.87 ต่อปี 
ปี ,--m 47.945 - 1,000 47,945 - ปี ,--e อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ           

1.63 - 2.42 ต่อปี 

รวม    48,695 51,057   

3.:0.3 ตัwวแลกเงิน 

ตัwวแลกเงินประกอบดว้ยตัwวแลกเงินที'มีอตัราดอกเบี�ยคงที'อยูใ่นระหว่างอตัราร้อยละ :.HN ถึงร้อยละ 
,.e- ต่อปี ซึ' งทยอยครบกาํหนดชาํระในปี  2558  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 

3.77 หนี'สินอื(น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที'  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม ,--H (N มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม ,--H 

เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 37,269 853,257 - - 
ภาษีหกั ณ ที'จ่ายและภาษีอื'นๆ คา้งจ่าย 279,088 469,830 10,062 57,189 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 500,641 668,113 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,223,161 1,176,646 50 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,154,041 2,603,923 1,294,177 1,041,433 
บญัชีพกัเจา้หนี�  320,14m 345,707 - - 
หนี� สินอื'นๆ  328,33( 224,570 68 68 

รวมหนี� สินอื'น 5,842,681 6,342,046 1,304,357 1,098,690 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ' งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ' งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ'งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปี ซึ' งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุน้ของบริษทัฯสาํหรับพนกังานที'การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของบริษทัฯเพื'อเพิ'มแรงจูงใจ
ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษทัฯ โดยโบนสัประจาํปีบางส่วนที'
พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื'อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก - ปีขา้งหน้า ทั� งนี�           
การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลี'ยรายวนัระยะเวลา 5 ปีจากวนัที'
ใหสิ้ทธิจนถึงวนัที'จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที'ใหสิ้ทธิแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
576 ลา้นบาท และ -s: ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ: (:) ลา้นบาท และ (Ns ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

3.7, เงินกองทุนที(ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

3.:,.: วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทั คือ การดาํรงไวซึ้' งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื'อง และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอื'นๆ ตามข้อกาํหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอื'นที'เกี'ยวขอ้ง 
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3.:,.,  ธนาคารทิสโก้ดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดํารงเงินกองทุนต่อ              
สินทรัพยเ์สี'ยงตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับ
สินเชื'อเช่าซื�อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจรายใหญ่ ฐานะที'เกี'ยวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์'น  

สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธนัวาคม ,--7 นั�น ธนาคารทิสโกไ้ดมี้การ
จดัสรรเงินสํารองส่วนเกินจากการจดัชั�นเพื'อเป็นส่วนหนึ' งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�
ทั�งหมดจะถูกจดัสรรตามสัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชั�นที' : และเงินกองทุนชั�นที' , ตามหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที'ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารทิสโก ้(ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม 255H 

เงนิกองทุนชั'นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 2,543,024 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 11,014,069 9,764,407 
องคป์ระกอบอื'นของส่วนของเจา้ของ 227,568 220,913 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที' : ที'เป็นส่วนของเจา้ของ (221,521) (125,120) 

รวมเงนิกองทุนชั'นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ 23,762,816 22,602,900 
เงนิกองทุนชั'นที( 7 ที(เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที'ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงนิกองทุนชั'นที( 1 23,762,817 22,602,901 

เงนิกองทุนชั'นที( ,   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 6,643,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน 753,086 340,412 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 587,828 653,521 

รวมเงนิกองทุนชั'นที( 2 7,983,914 7,636,933 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั'งสิ'น 31,746,731 30,239,834 
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(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที' : ที'เป็นส่วนของเจา้ของ 
 ต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 13.13 4.50 12.55 4.50 
เงินกองทุนชั�นที' : ต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 13.13 6.00 12.55 6.00 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 17.54 8.50 16.80 8.50 

3.:,.( เพื'อใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที' สนส.5/2556 เรื'องการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทัฯได้เปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบัการดาํรงเงินกองทุน
สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัที' (: ธันวาคม ,--H ไวใ้น Website ของบริษทัฯเมื'อวนัที'                 
(N เมษายน ,--m แลว้ 

3.1P รายได้ดอกเบี'ย 

 รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน ,--m 
และ ,--H ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     

วนัที' (N มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                                

วนัที' (N มิถุนายน 

 2558 ,--H 2558 ,--H 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 142,579 162,710 282,982 398,985 
เงินลงทุนในตราสารหนี�  76,949 114,553 154,839 220,476 
เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  1,416,012 1,543,936 2,871,776 3,060,955 
การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 2,627,608 2,952,069 5,327,315 6,009,356 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 4,263,148 4,773,268 8,636,912 9,689,772 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                        

วนัที' (N มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                      

วนัที' (N มิถุนายน 

 2558 ,--H 2558 ,--H 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,975 11,293 5,515 15,985 
เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  19,616 28,954 42,100 61,394 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 21,591 40,247 47,615 77,379 
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3.1Q ค่าใช้จ่ายดอกเบี'ย 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 
,--m และ ,--H ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด              
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินรับฝาก 1,100,599 1,600,503 2,323,471 3,408,774 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 66,288 71,657 132,105 150,900 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ                            

ธนาคารแห่งประเทศไทย 297,102 328,183 588,700 670,236 
ตราสารหนี� ที'ออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 83,860 119,038 169,588 247,670 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 228,610 211,HHs 490,554 457,Nm- 

 เงินกูย้มื 38,422 64,e(s 84,695 11(,N:m 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,814,881 2,396,093 3,789,113 5,047,683 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                 
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

เงินกูย้มื 38,200 63,747 84,444 110,517 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 38,200 63,747 84,444 110,517 
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3.1- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ ,--H ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                 
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 2,520 949 4,651 5,671 
-  การบริการการประกนัภยั 562,777 643,971 1,089,554 1,326,402 
- ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์ 194,498 201,402 444,649 367,549 
-  การจดัการกองทุน 216,377 209,779 425,479 395,293 
- การใหบ้ริการที'ปรึกษาทางการเงิน 3,700 3,950 6,350 9,801 

- อื'น ๆ 367,858 239,309 679,543 478,365 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,347,730 1,299,360 2,650,226 2,583,081 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     

-  ค่าบริการขอ้มูล (6,492) (6,614) (12,587) (13,186) 

-  อื'น ๆ (39,404) (41,160) (91,712) (83,067) 

รวมค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (45,896) (47,774) (104,299) (96,253) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,301,834 1,251,586 2,545,927 2,486,828 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                   
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     

-  อื'น ๆ (3,557) (5,771) (7,272) (8,352) 

รวมค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,557) (5,771) (7,272) (8,352) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (3,557) (5,771) (7,272) (8,352) 
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3.1R กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื(อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื'อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน ,--m และ ,--H ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                    
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื'อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ     
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์             

 ดา้นอตัราแลกเปลี'ยน 40,856 14,999 46,024 17,062 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย (6,885) (6,070) (15,859) (2,480) 
- ตราสารหนี�  1,344 3,843 2,238 5,742 

- อื'น ๆ (2) (-) (3) (-) 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื'อคา้และปริวรรต              
เงินตราต่างประเทศ 35,313 12,767 32,400 20,(:e 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื'อคา้และปริวรรต                    
เงินตราต่างประเทศ      

-  เงินตราต่างประเทศ 31,840 595 21,218 (9,189) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื'อคา้และ  
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 31,840 595 21,218 (9,189) 
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3.1T กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ� นสุดว ันที'                        
(N มิถุนายน ,--m และ ,--H ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

กาํไรจากการขาย     
- เงินลงทุนเผื'อขาย 8,399 11,656 113,625 10,855 
- ตราสารหนี� ที'จะถือจนครบกาํหนด - 2 42 17 

- เงินลงทุนทั'วไป 4,281 3,590 6,633 9,514 

รวม 12,680 15,24m 120,300 20,386 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า      

- เงินลงทุนทั'วไป (210) (1,408) (1,719) (1,206) 

รวม (210) (1,408) (1,719) (1,206) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 12,470 13,840 118,581 19,180 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

โอนกลบัขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า     
- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (12) - 47 - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (12) - 47 - 
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3.1. หนี'สูญ หนี'สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ                   
หกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน ,--m และ ,--H ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด              
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,500 (10,000) 4,500 (5,000) 
ตราสารหนี� ที'จะถือจนครบกาํหนด (88) (22) (3,133) (1) 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  1,239,500 1,229,584 2,214,096 2,400,322 

รวม 1,243,912 1,219,562 2,215,463 2,395,321 

3.7U รายได้จากการดําเนินงานอื(นๆ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 
(N มิถุนายน ,--m และ ,--H ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด     
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 8,240 4,291 17,195 10,740 
อื'นๆ 9,982 9,013 18,274 12,888 

รวม 18,222 13,304 35,469 23,628 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด    
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 15,993 15,826 32,174 32,115 
อื'นๆ 345 551 661 983 

รวม 16,338 16,377 32,835 33,098 
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3.2* ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื(นๆ 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื'นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' 
(N มิถุนายน ,--m และ ,--H ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 14,045 13,411 32,927 30,521 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 12,555 14,526 24,678 28,821 
ค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 76,457 62,088 159,354 122,573 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 22,441 25,476 45,177 51,549 
อื'นๆ  126,370 106,843 209,935 195,377 

รวม 251,868 222,344 472,071 428,841 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 26 96 122 422 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 8,229 7,491 15,81) 14,119 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 2,058 1,956 4,240 3,935 
อื'นๆ  18,2:N 22,632 23,404 38,905 

รวม 28,523 32,175 43,580 57,381 
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3.,7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 
,--m และ ,--H สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 263,812 264,428 601,772 566,526 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั'วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั'วคราว (20,550) (25,273) (66,839) (96,681) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที(แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ,)(,262 239,155 534,933 469,845 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

 ,--m ,--H ,--m ,--H 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 27,495 19,985 41,787 39,683 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั'วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั'วคราว 547 150 1,644 664 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที(แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 28,042 20,135 43,431 40,347 
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3.2, องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

 255m 255H 255m 255H 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น     
เงินลงทุนเผื'อขาย:     

กาํไรที'เกิดขึ�นระหวา่งงวด 68,716 85,926 150,971 111,366 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับ             

 กาํไรที'รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (8,399) (11,656) (113,625) (10,855) 
 60,317 74,270 37,346 100,511 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (19,280) (27,638) (20,938) (27,638) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นในการร่วมคา้:     

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ                         
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ ,s (,-m) ,s (,-m) 

การป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสดของ                  
การร่วมคา้ (-,sHN) 1,:He (1-,ses) (,H:- 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 35,393 47,553 738 76,330 
ภาษีเงินไดเ้กี'ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื'น (8,242) (9,350) (3,317) (14,598) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสาํหรับงวดสุทธิ 27,151 38,203 (2,579) 61,732 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

 2558 255H 2558 255H 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น     
เงินลงทุนเผื'อขาย:     

กาํไรที'เกิดขึ�นระหวา่งงวด 40,809 27,304 55,815 10,230 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (11,649) (5,210) (11,649) (5,210) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 29,160 22,094 44,166 5,020 
ภาษีเงินไดเ้กี'ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื'น (5,832) (4,419) (8,833) (1,004) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสาํหรับงวดสุทธิ 23,328 17,675 35,333 4,016 

3.2P ภาษีเงินได้ที(เกี(ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 

 ,--8 ,--7 (ปรับปรุงใหม่) 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย 60,317 (12,063) 48,254 74,270 (14,854) 59,416 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (19,280) 3,821 (15,459) (27,638) 5,504 (22,134) 

 41,037 (8,242) 32,795 46,632 (9,350) 37,282 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 

 ,--8 ,--7 (ปรับปรุงใหม่) 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย 37,346 (7,469) 29,877 100,511 (20,102) 80,409 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (20,938) 4,152 (16,786) (27,638) 5,504 (22,134) 

 16,408 (3,317) 13,091 72,873 (14,598) 58,275 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 

 ,--8 ,--7 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย 40,809 (8,162) 32,647 27,304 (5,461) 21,843 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (11,649) 2,330 (9,319) (5,210) 1,042 (4,168) 

  29,160 (5,832) 23,328 22,094 (4,419) 17,675 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน 

 ,--8 ,--7 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 

จาํนวน
สุทธิจาก

ภาษี 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื'อขาย 55,815 (11,163) 44,652 10,230 (2,046) 8,184 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (11,649) 2,330 (9,319) (5,210) 1,042 (4,168) 

 44,166 (8,833) 35,333 5,020 (1,004) 4,016 
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3.2Q กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี'ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิที'ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
ทั�งนี�ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 
วนัที' (N มิถุนายน 

 2558 ,--H 2558 ,--H 

กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 1,003,957 991,785 2,196,424 1,926,477 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี'ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 800,655 800,655 800,655 800,655 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 1.25 1.24 2.74 2.41 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 
วนัที' (N มิถุนายน 

 2558 ,--H 2558 ,--H 

กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 110,207 79,564 169,383 157,297 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี'ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 800,655 800,655 800,655 800,655 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.14 0.10 0.21 0.20 
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3.2- รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวข้องกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธนัวาคม ,--H มี
รายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 30 มิถุนายน ,--m 31 ธนัวาคม ,--H 

ยอดคงค้าง   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษัทย่อย   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 489,534 529,181 
เงินปันผลคา้งรับ:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) - 1,105,742 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั - 150,000 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั - 399,998 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั - 17,499 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั - 19,999 
สินทรัพยอื์'น:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 70,232 89,958 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 839 79 
   บริษทัหลกัทรัพยที์'ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั - 7,875 
หนี� สินอื'น:   
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 88 122 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ : มกราคม 
,--m และการเคลื'อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที'           
: มกราคม ,--m เพิ'มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที'              
(N มิถุนายน ,--m 

บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มื     

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 1,548,000 384,000 - 1,932,000 
บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ'ง จาํกดั 1,606,300 - (383,700) 1,222,600 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวด                  
สามเดือนสิ�นสุด
วนัที' (N มิถุนายน 

สาํหรับงวด                          
หกเดือนสิ�นสุด                

วนัที' (N มิถุนายน เงื'อนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 

 2558 ,--H 2558 ,--H  

รายการที(เกดิขึ'นในระหว่างงวด      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการบริหารความเสี'ยงและการเงิน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและ                                             
งานดา้นธุรการ 

391,820 378,448 884,544 758,665 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลกัเกณฑ์ที'
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี�ยรับ 21,55s 40,210 47,524 77,306 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
รายไดค้่าเช่า 15,741 15,582 31,668 31,634 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการที'ปรึกษาเกี'ยวกบั                     

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
42,000 44,750 84,000 89,500 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลกัเกณฑ์ที'

กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 1,059 1,497 1,657 2,243 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอื'น 
ค่าใชจ่้ายอื'น 1,068 975 1,532 1,292 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

เงินใหสิ้นเชื'อ(1) 29,794 22,506 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที' 

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

เงินรับฝาก 191,008 224,784 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน ,--m และ 255H บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานที'จ่ายจริงใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหวา่งงวด และ
ผลประโยชน์อื'นของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                      

วนัที' (N มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                    

วนัที' (N มิถุนายน 
 2558 ,--H 2558 ,--H 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 61 55 118 108 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9 6 19 12 
รวม 70 61 137 120 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                   

วนัที' (N มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด                    

วนัที' (N มิถุนายน 
 2558 ,--H 2558 ,--H 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 39 34 75 66 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6 3 12 8 
รวม 45 37 87 74 

3.2R ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ              
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปลี'ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที'
รายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที' (N มิถุนายน ,--m และ ,--H มีดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ              

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ   

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ   
หลกัทรัพย ์

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ'นสุดวนัที( P* มถิุนายน ,--.       
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,474 246 318 27 4,065 - 4,065 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 15 66 1 508 590 (590) - 
รวมรายได้ 3,489 312 319 535 4,655 (590) 4,065 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 2,456 7 2 (17) 2,448 - 2,448 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 794 300 313 112 1,519 (217) 1,302 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'นๆ 239 5 4 440 688 (373) 315 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,489 312 319 535 4,655 (590) 4,065 
        
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (223) (27) (8) (110) (368) 118 (250) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'นๆ (1,197) (226) (129) (271) (1,823) 504 (1,319) 
หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุน            

จากการดอ้ยค่า (1,244) - - - (1,244) - (1,244) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (2,664) (253) (137) (381) (3,435) 622 (2,813) 
        
กาํไรตามส่วนงาน m,5 -e :m, :-) 1,220 32 1,252 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (243) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (5) 

กาํไรสําหรับงวดส่วนที(เป็นของบริษัทฯ       1,004 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ์
ธุรกิจ   

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ   
หลกัทรัพย ์

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ'นสุดวนัที( 30 มถิุนายน ,--.       
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,868 607 619 (15) 8,079 - 8,079 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 24 133 1 1,142 1,300 (1,300) - 

รวมรายได้ 6,892 740 620 1,127 9,379 (1,300) 8,079 

ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 4,862 17 4 (35) 4,848 - 4,848 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,538 612 611 223 2,984 (438) 2,546 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'นๆ 492 111 5 939 1,547 (862) 685 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 6,892 740 620 1,127 9,379 (1,300) 8,079 

        
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (439) (47) (16) (226) (728) 236 (492) 
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการอื'นๆ (2,384) (453) (245) (660) (3,742) 1,112 (2,630) 
หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุน               

จากการดอ้ยค่า (2,215) - - - (2,215) - (2,215) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (5,038) (500) (261) (886) (6,685) 1,348 (5,337) 

        
กาํไรตามส่วนงาน :,854 240 359 241 2,694 48 2,742 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (535) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (11) 

กาํไรสําหรับงวดส่วนที(เป็นของบริษัทฯ       2,196 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ              

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ   

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ   
หลกัทรัพย ์

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับงวดสามเดอืนสิ'นสุดวนัที( P* มถิุนายน ,--T 
   -  ปรับปรุงใหม่ 

      

รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,473 210 254 (68) 3,869 15 3,884 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (3) 64 - 567 628 (628) - 
รวมรายได้ 3,470 274 254 499 4,497 (613) 3,884 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 2,389 9 1 (22) 2,377 - 2,377 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 849 260 250 124 1,483 (231) 1,252 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'นๆ 232 5 3 397 637 (382) 255 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,470 274 254 499 4,497 (613) 3,884 
        
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (230) (21) (6) (111) (368) 123 (245) 
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอื'นๆ (1,068) (235) (116) (271) (1,690) 499 (1,191) 
หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุน                    

จากการดอ้ยค่า (1,223) - - - (1,223) 3 (1,220) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (2,521) (256) (122) (382) (3,281) 625 (2,656) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 949 18 132 117 1,216 12 1,228 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (239) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย       3 

กาํไรสําหรับงวดส่วนที(เป็นของบริษัทฯ       992 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ์
ธุรกิจ   

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ   
หลกัทรัพย ์

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ'นสุดวนัที( 30 มถิุนายน ,--T  
 - ปรับปรุงใหม่       
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,859 396 472 (128) 7,599 30 7,629 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (15) 129 1 1,124 1,239 (1,239) - 

รวมรายได้ 6,844 525 473 996 8,838 (1,209) 7,629 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ ),649 20 4 (31) 4,642 - 4,642 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,732 487 466 244 2,929 (442) 2,487 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'นๆ 463 18 3 783 1,267 (767) 500 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 6,844 525 473 996 8,838 (1,209) 7,629 
        
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (445) (41) (12) (222) (720) 247 (473) 
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการอื'นๆ (2,143) (428) (223) (547) (3,341) 983 (2,358) 
หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า (2,393) - - - (2,393) (2) (2,395) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (4,981) (469) (235) (769) (6,454) 1,228 (5,226) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 1,863 56 238 227 2,384 19 2,403 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (470) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย      (6) 

กาํไรสําหรับงวดส่วนที(เป็นของบริษัทฯ       1,927 
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3.,T ภาระผูกพนัและหนี'สินที(อาจเกดิขึ'น 

3.,H.: การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที'  

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

การรับอาวลัตัwวเงิน 13,459 7,151 

การคํ�าประกนัอื'น 704,072 628,138 

วงเงินเบิกเกินบญัชีที'ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 30,619 34,070 

สญัญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย  1,200,000 1,200,000 

สญัญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ  3,377,680 3,296,300 

รวม 5,325,830 5,165,659 

3.,H.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (1 ธนัวาคม ,--H มีคดีซึ' งบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จาํนวนรวมประมาณ (s- ลา้นบาท และ (s( ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ' งผลของคดียงัไม่เป็นที'สิ�นสุด 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากคดี
ฟ้องร้องดงักล่าวต่องบการเงินรวม 

3.,H.( ภาระผกูพนัอื'น 

ก) บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที'เกี'ยวเนื'องกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงที'และอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามที'ระบุในสัญญา 

ข) บริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที'เกี'ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานกังานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ ( - :N ปี  

 ณ วนัที' (N มิถุนายน ,--m และ (: ธนัวาคม ,--H บริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ'าที'ตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที'บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที'  

 (N มิถุนายน ,--m (: ธนัวาคม ,--H 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน : ปี :)H :)s 
มากกวา่ 1 ถึง - ปี :)e :m( 
มากกวา่ - ปี -- sN 
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3.2. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที'มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี� สิน ซึ' งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที'เกี'ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ยกเวน้ในกรณีที'ไม่มีตลาดที'มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที'มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถ
หาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที'มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที'เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที'สามารถสังเกตได้ที'
เกี'ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที'จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที'สุด 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที'ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที'นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที'มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอื'นที'สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3  ใชข้อ้มูลที'ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี'ยวกบักระแสเงินในอนาคตที'กิจการประมาณขึ�น  

ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที'วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย     

ตราสารทุน 472 - - 472 
ตราสารหนี�  - 7,182 - 7,182 
หน่วยลงทุน 92: 29 - 950 

หนี'สินที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์      

สัญญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย - 45 - 45 
สัญญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ - : - : 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย     
    หน่วยลงทุน 92: - - 92: 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที'ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั , และ (  

ก) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี�คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที'ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี�ไทย 

ข)  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที'ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยใช้มูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที'ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

ค) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ' งขอ้มูลที'นาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที'สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที'เกี'ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี'ยนทนัที อตัราแลกเปลี'ยนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

Q. เงินปันผลจ่าย  
 

อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
จาํนวน 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

ในเดือน 
  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั   
  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท)  

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 
25-s 

ที'ประชุมสามญั            
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557  
ของบริษทัฯเมื'อวนัที' 

,, เมษายน ,--H 

2.00 2.00 1,601 พฤษภาคม ,--7 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี ,--H    1,601  

      
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 

25-H 
ที'ประชุมสามญั            

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  
ของบริษทัฯเมื'อวนัที' 

,( เมษายน ,--m 

2.00 2.00 1,601 พฤษภาคม ,--8 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี ,--m    1,601  

-. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯเมื'อวนัที' :N สิงหาคม 
,--m 
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