
 
 

 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

30 กนัยายน 2561 





ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 1,187,647               1,323,405               

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 55,295,739             43,176,522             

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3.1 3,195                      -                              

เงินลงทุนสุทธิ 3.2, 3.5 9,701,428               5,932,024               

เงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรับ 3.3, 3.5

   เงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4 254,534,513           263,449,589           

   ดอกเบี4ยคา้งรับ 622,201                  669,461                  

   รวมเงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรับ 255,156,714           264,119,050           

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (18,397,584)            (18,512,545)            

   หกั: ค่าเผื1อหนี4สงสยัจะสูญ 3.4 (11,908,742)            (10,700,347)            

   หกั: ค่าเผื1อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี4 3.4 (8,346)                     (8,948)                     

รวมเงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรับสุทธิ 224,842,042           234,897,210           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 37,248                    777                         

อสงัหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน 32,778                    32,778                    

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 643,671                  676,107                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 288,158                  342,255                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 711,722                  427,676                  

สินทรัพยอื์1น 3.6 1,216,120               1,466,541               

รวมสินทรัพย์ 293,959,748           288,275,295           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี4

ณ วนัที" 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี,สินและส่วนของเจ้าของ

หนี,สิน

เงินรับฝาก 3.7 194,675,700           181,499,272           

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,516,539               3,852,908               

หนี4 สินจ่ายคืนเมื1อทวงถาม 323,489                  431,361                  

หนี4 สินตราสารอนุพนัธ์ 3.1 12,841                    29,815                    

ตราสารหนี4 ที1ออกและเงินกูย้มื 3.8 55,297,919             63,638,619             

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 392,187                  347,218                  

ดอกเบี4ยคา้งจ่าย 964,129                  695,165                  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 347,551                  602,095                  

เงินปันผลคา้งจ่าย -                              2,764,703               

หนี4 สินอื1น 3.9 5,908,541               5,489,267               

รวมหนี,สิน 261,438,896           259,350,423           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี4

ณ วนัที" 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)





(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรหรือขาดทุน:

รายไดด้อกเบี"ย 3.11 4,166,230               3,768,542               

ค่าใชจ่้ายดอกเบี"ย 3.12 (1,260,097)              (1,173,337)              

รายได้ดอกเบี ยสุทธิ 2,906,133               2,595,205               

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 711,490                  798,649                  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (23,389)                   (26,244)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.13 688,101                  772,405                  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื3อคา้และ

   ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.14 2,528                      (1,540)                     

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.15 228,693                  5,574                      

ค่าปรับที3เกี3ยวเนื3องจากเงินใหสิ้นเชื3อ 77,397                    82,210                    

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื3น ๆ 3.17 60,100                    120,123                  

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 3,962,952               3,573,977               

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี3ยวกบัพนกังาน 814,766                  694,243                  

ค่าใชจ่้ายเกี3ยวกบัอาคาร สถานที3และอุปกรณ์ 254,463                  240,873                  

ค่าภาษีอากร 73,835                    55,705                    

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.23 471,403                  446,733                  

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื3น ๆ 3.18 228,359                  208,179                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 1,842,826               1,645,733               

หนี" สูญ หนี"สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.16 700,071                  554,144                  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,420,055               1,374,100               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.19 281,471                  266,746                  

กําไรสําหรับงวด 1,138,584               1,107,354               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น: 3.20

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื3อขาย (11,038)                   (2,145)                     

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 2,207                      429                         

รายการที3จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,831)                     (1,716)                     

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,857                      -                              

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 (771)                        -                              

รายการที3จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,086                      -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด (5,745)                     (1,716)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,132,839               1,105,638               

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน (บาทต่อหุน้) 3.22 1.24                        1.20                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรหรือขาดทุน:

รายไดด้อกเบี"ย 3.11 12,606,107             11,203,962             

ค่าใชจ่้ายดอกเบี"ย 3.12 (3,675,474)              (3,446,739)              

รายได้ดอกเบี ยสุทธิ 8,930,633               7,757,223               

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 2,431,780               2,348,988               

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (72,169)                   (79,881)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.13 2,359,611               2,269,107               

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื3อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.14 8,897                      (3,300)                     

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.15 437,873                  13,348                    

ค่าปรับที3เกี3ยวเนื3องจากเงินใหสิ้นเชื3อ 233,319                  269,823                  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื3น ๆ 3.17 193,014                  212,691                  

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 12,163,347             10,518,892             

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี3ยวกบัพนกังาน 2,375,766               2,036,375               

ค่าใชจ่้ายเกี3ยวกบัอาคาร สถานที3และอุปกรณ์ 764,139                  641,630                  

ค่าภาษีอากร 224,973                  161,069                  

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.23 1,402,412               1,247,613               

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื3น ๆ 3.18 858,594                  576,946                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 5,625,884               4,663,633               

หนี" สูญ หนี"สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.16 2,017,866               1,674,327               

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,519,597               4,180,932               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.19 899,540                  826,815                  

กําไรสําหรับงวด 3,620,057               3,354,117               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น: 3.20

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื3อขาย (25,517)                   (765)                        

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 5,104                      153                         

รายการที3จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (20,413)                   (612)                        

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,580)                     (47,327)                   

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 916                         9,465                      

รายการที3จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,664)                     (37,862)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด (24,077)                   (38,474)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,595,980               3,315,643               

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน (บาทต่อหุน้) 3.22 3.93                        3.64                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2561

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,519,597               4,180,932               

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื3อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 123,431                  111,843                  

   หนี" สูญและหนี"สงสยัจะสูญ 3,544,351               3,126,948               

   โอนกลบัค่าเผื3อขาดทุนจากมูลค่าที3ลดลงของเงินลงทุน  (1,134)                     (3,582)                     

   ค่าเผื3อขาดทุนจากมูลค่าที3ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย 652                         373                         

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (436,849)                 (9,537)                     

   กาํไรที3ยงัไม่เกิดขึ"นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

        และตราสารอนุพนัธเ์พื3อคา้ (17,751)                   (2,949)                     

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,189)                     (4,870)                     

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 61                           17                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (56,180)                   (60,793)                   

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 45,633                    20,549                    

   รายไดค้า้งรับลดลง 29,433                    22,622                    

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ3มขึ"น 754,240                  577,756                  

   รายไดด้อกเบี"ยสุทธิ (8,930,633)              (7,757,223)              

   รายไดเ้งินปันผล (49,521)                   (125,796)                 

   เงินสดรับดอกเบี"ย 12,794,140             11,320,337             

   เงินสดจ่ายดอกเบี"ย (2,571,972)              (2,602,379)              

   เงินสดรับเงินปันผล 49,521                    50,796                    

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,432,109)              (1,054,932)              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี3ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน 8,360,721               7,790,112               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ3มขึ"น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (12,119,217)            (8,634,276)              

   เงินใหสิ้นเชื3อแก่ลูกหนี" 5,070,578               6,323,057               

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,102,200               1,384,286               

   สินทรัพยอื์3น 170,728                  87,646                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2561

2561 2560

หนี" สินดาํเนินงานเพิ3มขึ"น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 13,176,428             336,982                  

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (336,369)                 (1,149,081)              

    หนี" สินจ่ายคืนเมื3อทวงถาม (107,872)                 114,760                  

    ตราสารหนี" ที3ออกและเงินกูย้มืระยะสั"น (22,840,700)            562,200                  

    สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (5,245)                     (5,764)                     

   หนี" สินอื3น (952,597)                 1,620,853               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (8,481,345)              8,430,775               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื"อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื3อการลงทุน (26,426,416)            (6,269,313)              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื3อการลงทุน 23,069,477             5,720,920               

เงินสดจ่ายซื"ออุปกรณ์ (28,908)                   (32,480)                   

เงินสดจ่ายซื"อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16,233)                   (26,326)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 10,733                    4,870                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,637                      -                              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,389,710)              (602,329)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 20,000,000             11,000,000             

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (5,500,000)              (16,680,000)            

เงินปันผลจ่าย (2,764,703)              (2,027,449)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 11,735,297             (7,707,449)              

เงินสดเพิ"มขึ น (ลดลง) สุทธิ (135,758)                 120,997                  

เงินสด ณ วนัตน้งวด 1,323,405               1,147,866               

เงินสด ณ วนัปลายงวด 1,187,647               1,268,863               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่)

ทุนจากการวดั ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า มูลค่าเงินลงทุน จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื�น

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1                        9,215,676          2,543,024          17,380               208,915             226,295               984,000             14,474,972        27,443,968        

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        3,354,117          3,354,117          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        (612)                  -                        (612)                     -                        (37,862)             (38,474)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        (612)                  -                        (612)                     -                        3,316,255          3,315,643          

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        (2,040)               (2,040)                  -                        2,040                 -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 1                        9,215,676          2,543,024          16,768               206,875             223,643               984,000             17,793,267        30,759,611        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 1                        9,215,676          2,543,024          16,016               206,188             222,204               984,000             15,959,967        28,924,872        

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        3,620,057          3,620,057          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                        -                        -                        (20,413)             -                        (20,413)                -                        (3,664)               (24,077)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        (20,413)             -                        (20,413)                -                        3,616,393          3,595,980          

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        (2,040)               (2,040)                  -                        2,040                 -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 1                        9,215,676          2,543,024          (4,397)               204,148             199,751               984,000             19,578,400        32,520,852        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

ทุนที�ออกจาํหน่าย

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
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ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& '( กนัยายน )*+, 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 34 เรื'อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยธนาคารฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯได้แสดงรายการใน            
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที'กาํหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที' สนส. 21/2558 เรื'อง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์
และบริษทัโฮลดิ�งที'เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัที' 4 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื'อให้ขอ้มูลเพิ'มเติมจากงบการเงินประจาํปีที'นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�น 
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี'ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื'อไม่ให้
ขอ้มูลที'นาํเสนอซํ� าซ้อนกบัขอ้มูลที'ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที'ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&เริ&มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด ธนาคารฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ' งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที'มี
รอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื'อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี'ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 15 เรื'อง รายได้
จากสัญญาที'ทาํกบัลูกคา้ ซึ' งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงั
วนัที' 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื'องมือทางการเงินจาํนวน 5 ฉบบั 
ซึ' งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2563 
หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี�  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 15 เรื&อง รายได้จากสัญญาที&ทาํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 11 เรื'อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 18 เรื'อง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีที'เกี'ยวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�กบัสัญญาที'ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาที'อยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื'น มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้'
เกิดขึ�นจากสัญญาที'ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินที'สะทอ้นถึงสิ' งตอบแทนที'
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี'ยนสินค้าหรือบริการที'ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที'เกี'ยวขอ้งทั�งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที'อาจมีต่องบการเงินในปีที'เริ'มนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื&องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื'องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที' 9 เครื'องมือทางการเงิน 
ฉบบัที' 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื'องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที' 32 การแสดงรายการเครื'องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที' 16 การป้องกนัความเสี'ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที' 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี'ยวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเครื'องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเกี'ยวกบัวิธีการคาํนวนการดอ้ยค่าของเครื'องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตที'คาดวา่จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี'ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี'ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเครื'องมือทางการเงิน และเมื'อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้
จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที'มีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที'อาจมีต่องบการเงินในปีที'เริ'มนาํ
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.3 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที'ใช้ในงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' VW ธนัวาคม XYZ[ 

). ข้อมูลทั&วไป 

)., ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ' งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย               
โดยมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ' งเป็นบริษทัที'จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็น
บริษทัใหญ่ ธนาคารฯไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัดา้นการธนาคารพาณิชย ์         
ที'อยูต่ามที'จดทะเบียนอยูที่' เลขที' 48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั�น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และ ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ VW ธนัวาคม XYZ[ ธนาคารฯมีสาขารวม 60 สาขา             
ในประเทศไทย                             
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).) รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั  

 บุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที'มีอาํนาจควบคุมธนาคารฯ           
หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
ธนาคารฯ นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที'มี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ' งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบัธนาคารฯ ผูบ้ริหาร
สําคญั กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯที'มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
ธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที'สําคญักับบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื'อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที'ตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั                
ซึ' งเทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 

'. ข้อมูลเพิ&มเติม 

'.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี'ยน
เงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื'อเป็นเครื'องมือบริหารความเสี'ยง ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที'  

 V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ 

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

อตัราแลกเปลี'ยน 3,195 - 405,040 - - - 

อตัราดอกเบี�ย - 12,841 1,200,000 - 29,815 1,200,000 

รวม 3,195 12,841 1,605,040 - 29,815 1,200,000 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.2 เงินลงทุน 

V.2.W จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที'  

 V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ 

เงนิลงทุนเผื&อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 8,898,633 4,412,318 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 186,782 692,18p 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ 401,888 408,961 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,120 8,440 

หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื&อขาย 9,490,963 5,520,44q 

ตราสารหนี$ที&จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนี� ที'รับโอนมา 13,573 13,683 

หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (13,573) (13,683) 

รวมตราสารหนี$ที&จะถือจนครบกาํหนด - - 

เงนิลงทุนทั&วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที'ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 245,093 447,229 

หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (34,628) (35,652) 

รวมเงนิลงทุนทั&วไป 210,465 411,577 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 9,701,428 5,932,024 

3.2.X จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที'  

 V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ 

 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผื&อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,896 3 - 8,899 4,410 - 2 4,412 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 403 185 - 588 812 289 - 1,101 

รวม 9,299 188 - 9,487 5,222 289 2 5,513 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 9,298 188 - 9,486 5,221 289 2 5,512 

ตราสารหนี$ที&จะถือจนครบกําหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี� ที'รับโอนมา 14 - - 14 14 - - 14 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (14) - - (14) (14) - - (14) 

รวม - - - - - - - - 
รวมตราสารหนี$ 9,298 188 - 9,486 5,221 289 2 5,512 
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3.2.V เงินลงทุนที'มีภาระผกูพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที'   
ประเภทเงินลงทุน V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 2 คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล - 774 หลกัประกนัการใชย้อดไดดุ้ล                      

การหกับญัชี 

3.2.r เงินลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' V[ กนัยายน XYZW 
   ค่าเผื'อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที'มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' VW ธนัวาคม XYZ[ 
   ค่าเผื'อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที'มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  1,460 - 1,460 

3.2.Y เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์'นที'ธนาคารฯถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 1[ ขึ�นไปของจาํนวนหุ้นที'ออกจาํหน่าย
แลว้ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'  

 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม XYZ[ 

 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 814 300 10 814 300 10 
บริษทั เค ไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั - - - 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั จูกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,659 - 10 3,240 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 4,320 - 10 4,275 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 3,932 - 10 3,659 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  18,315 - 10 18,062 - W[ 
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3.3 เงินให้สินเชื&อแก่ลูกหนี$และดอกเบี$ยค้างรับ 

3.3.1 จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที'  

 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิให้สินเชื&อแก่ลูกหนี$   
เงินเบิกเกินบญัชี 434,658 551,542 
เงินใหสิ้นเชื'อ 100,044,817 106,885,568 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 154,035,142 155,938,827 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 74,753 188,558 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (18,397,584) (18,512,545) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (54,857) (114,906) 

รวมเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  236,136,929 244,937,044 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 622,201 669,461 
หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ  (11,908,742) (10,q[[,Vrq) 

 ค่าเผื'อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�  (8,346) (8,948) 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 224,842,042 234,ptq,XW[ 

3.3.X จาํแนกตามสกุลเงินและถิ'นที'อยูข่องลูกหนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 228,980,827 6,751,062 235,731,889 238,605,146 6,331,898 244,937,044 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 405,040 405,040 - - - 

รวมเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�
สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 228,980,827 7,156,102 236,136,929 238,605,146 6,331,898 244,937,044 
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3.3.V จาํแนกตามประเภทการจดัชั�น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ 

 

เงินใหสิ้นเชื'อ 
แก่ลูกหนี�          

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที'ใช้
ในการตั�งค่า
เผื'อหนี�สงสัย

จะสูญ 
ค่าเผื'อหนี�               

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินใหสิ้นเชื'อ  
แก่ลูกหนี�           

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที'ใช้
ในการตั�งค่า
เผื'อหนี�สงสัย

จะสูญ 
ค่าเผื'อหนี�            

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชั�นปกติ 215,378 178,874 2,642 XXX,tYV WpY,pXY V,VX[ 
- จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 15,467 14,149 2,953 Wq,VYW WY,Y[V V,YtW 
- จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 2,895 2,154 1,441 X,rVq X,XWr ppt 
- จดัชั�นสงสัย 1,649 1,248 752 W,r[[ W,Wq[ rXV 
- จดัชั�นสงสัยจะสูญ 1,370 821 764 W,rZY pYX Vpt 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 3,357 - - X,[pp 

รวม 236,759 197,246 11,909 245,60Z X[Y,YZr 10,700 

(1) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�คาํนวณจากมูลหนี�หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย        
(ยกเว้นกรณีของลกูหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี�เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที� 23 กันยายน 4567 ธนาคารฯมีสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.5/2559 จํานวน 7,408 ล้านบาท (ณ วันที� 27 ธันวาคม 
4563 จาํนวน 6,140 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนที� เกินกว่าสํารองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจํานวน 4,051  ล้านบาท (ณ วันที�                        
27 ธันวาคม 4563 จาํนวน 4,051 ล้านบาท) ไปเป็นสาํรองของลูกหนี�รายตัว ซึ�งเมื�อรวมกับยอดเงินสาํรองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 4,501 ล้านบาท                    
(ณ วันที� 27 ธันวาคม 4563 จาํนวน 4,561 ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั�งสิ�นมีจาํนวน 8,552 ล้านบาท (ณ วันที� 27 ธันวาคม 4563 
จาํนวน 8,612 ล้านบาท) 

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

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (1) ลูกหนี� สินเชื'อจาํนาํทะเบียน (1) เงินใหสิ้นเชื'ออื'น (4) 

 ณ วนัที' ณ วนัที' ณ วนัที' 

 

V[ กนัยายน  
XYZW  

VW ธนัวาคม 
XYZ[ 

V[ กนัยายน  
XYZW  

VW ธนัวาคม 
XYZ[ 

V[ กนัยายน  
XYZW  

VW ธนัวาคม 
XYZ[ 

จดัชั�นปกติ [.pY [.tr 1.66 1.63 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ WW.qp W[.rr 16.80 16.80 2 2 
จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน XZ.W[ 30.33 37.32 35.75 100 100 
จดัชั�นสงสัย XZ.X[ 26.43 37.32 35.75 100 100 
จดัชั�นสงสัยจะสูญ Xt.rp 25.32 37.32 35.75 100 100 
(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่า

สาํรองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี�รายตัวแล้ว 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั�นตํ�าของ ธปท. 
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3.3.4 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที'  V[ กันยายน XYZW ธนาคารฯ มีลูกหนี� ภายใต้สัญญาเช่าซื� อและสัญญาเช่าการเงินรวม       
135,83W ล้านบาท (VW ธันวาคม XYZ[: 137,673 ล้านบาท) ซึ' งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื� อสําหรับ
รถยนต์และสัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื'องจกัรและอุปกรณ์เพื'อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที'ตามที'ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' V[ กนัยายน XYZW 

 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี            

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที'ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 48,045 93,559 5,693 6,813 154,110 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (6,041) (8,277) (223) (3,683) (18,224) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (40) (14) - (1) (55) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ'า               
ที'ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 41,964 85,268 5,470 3,129 135,831 

ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ (2)     (3,197) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    132,634 

(1)  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนี�รายตัวแล้ว 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' VW ธนัวาคม XYZ[ 

 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี            

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที'ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 50,714 93,390 5,533 6,490 156,127 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1)  (6,404) (8,424) (212) (3,299) (18,339) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (80) (34) - (1) (115) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ'า                
ที'ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 44,230 84,932 5,321 3,190 137,673 

ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ (2)     (3,328) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    134,345 

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนี�รายตัวแล้ว 
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3.3.5 เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ระงบัการรับรู้รายได ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                       

ธปท.(4) ณ วนัที' 
มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                        
ของธนาคารฯ ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม 2560 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม 2560 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ระงบัการรับรู้รายได ้(1) 6,115 6,122 7,298 6,860 

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

3.3.6 รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ' งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ณ วนัที' 

   V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ 

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 18,398 18,513 
(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี�ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�

เกิดขึ�นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื�อ 

3.3.7 การปรับโครงสร้างหนี� ที'มีปัญหา 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด            
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 XYZ[ 2561 XYZ[ 

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

เปลี'ยนแปลงเงื'อนไขการชาํระหนี�  (ราย) 289 860 921 3,029 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�                                  

(ลา้นบาท) 673 242 858 933 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�                                   

(ลา้นบาท) 670 244 855 939 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที'มีปัญหา 

(ลา้นบาท) - - - - 
อายสัุญญาถวัเฉลี'ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)     

ลูกหนี� เช่าซื�อ r 4 r 4 
ลูกหนี� สินเชื'อเคหะ r 4 r 4 
ลูกหนี� สินเชื'อจาํนาํทะเบียน Y 4 Y 4 
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ขอ้มูลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' V[ กนัยายน XYZW และ 2560 ที'เกี'ยวขอ้งกบั
ลูกหนี� ที'ผา่นการปรับโครงสร้างมีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด             
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                      
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 XYZ[ 2561 XYZ[ 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที'ปรับโครงสร้างหนี�   64 tV 215 280 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที'ไดรั้บชาํระ 390 r[q 1,183 1,115 

ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ VW ธันวาคม XYZ[ ธนาคารฯมียอดคงคา้งของลูกหนี� ที'มีการปรับ
โครงสร้างหนี� ที'มีปัญหาแลว้ดงันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW VW ธนัวาคม XYZ[ 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที'มี                          
การปรับโครงสร้างหนี�แลว้ 15,119 4,082 17,265 4,646 

3.4 ค่าเผื&อหนี$สงสัยจะสูญ/ค่าเผื&อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี$ 

3.4.W ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' V[ กนัยายน XYZW 

  กล่าวถึง ตํ'ากวา่   สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้งวด 3,319,945 3,591,610 888,764 422,734 389,060 2,088,234 10,700,347 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ'ม 

(ลดลง) ในระหวา่งงวด (651,520) (635,509) 711,566 1,244,132 1,607,495 1,268,789 3,544,953 
หนี� สูญตดับญัชี - - (96,668) (914,141) (1,232,218) - (2,243,027) 
โอนออกจากการขายลูกหนี�  

(หมายเหตุฯ 4) (26,382) (3,293) (63,040) (780) (36) - (93,531) 

ยอดปลายงวด 2,642,043 2,952,808 1,440,622 751,945 764,301 3,357,023 11,908,742 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' VW ธนัวาคม XYZ[ 

  กล่าวถึง ตํ'ากวา่   สาํรอง  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,658,668 2,041,303 826,501 416,111 272,677 1,275,526 7,490,786 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ'ม          

ในระหวา่งปี ZZW,Xqq W,YY[,V[q WqY,qrp W,XXY,Vrq W,t[X,rpX pWX,q[p 6,327,869 
หนี� สูญตดับญัชี - - (113,485) (1,218,724) (1,786,099) - (3,118,308) 

ยอดปลายปี V,VWt,trY V,YtW,ZW[ ppp,qZr rXX,qVr Vpt,[Z[ X,[pp,XVr 10,700,347 
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3.r.X  ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' V[ กนัยายน XYZW 

 
กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื'อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้งวด 4,502,267 4,109,846 2,088,234 10,700,347 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ'มในระหวา่งงวด 808,498 1,467,666 1,268,789 3,544,953 
หนี� สูญตดับญัชี (805,316) (1,437,711) - (2,243,027) 
โอนออกจากการขายลูกหนี�                      

(หมายเหตุฯ 4) (93,531) - - (93,531) 

ยอดปลายงวด 4,411,918 4,139,801 3,357,023 11,908,742 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' VW ธนัวาคม XYZ[ 

 

กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื'อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,595,364 3,619,896 1,275,526 7,490,786 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ'มในระหวา่งปี X,YVp,pqX X,tqZ,Xpt pWX,q[p 6,327,869 
หนี� สูญตดับญัชี (ZVW,tZt) (X,rpZ,VVt) - (3,118,308) 

ยอดปลายปี r,Y[X,XZq r,W[t,prZ 2,[pp,XVr 10,700,347 

3.4.V ค่าเผื'อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม 2560 

ยอดตน้งวด/ปี 8,948 9,748 
เพิ'มขึ�นระหวา่งงวด/ปี - - 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด/ปี (602) (800) 

ยอดปลายงวด/ปี 8,346 8,948 

3.r.4 เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม 2560 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 5,914 5,300 
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (7) 2,957 1,701 
(7) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที� เกินกว่าสํารองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.                

ไปเป็นสาํรองของลูกหนี�รายตัวแล้ว 
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3.* การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

 3.Y.1 เงินลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื'อขาดทุนที'บนัทึก 

 ราคาทุน ณ วนัที' มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที' ในบญัชีแลว้ ณ วนัที' 

 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

ตราสารหนี�  - หุน้กู ้(1) 1 1 - - 1 1 
(1) เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  

3.Y.2 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที' V[ กนัยายน XYZW และ VW ธันวาคม XYZ[ คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯจดัประเภทตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื'อแก่ลกูหนี�  (1)  
ณ วนัที' 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ณ วนัที' 

เงินลงทุนในลกูหนี�                      
ที'รับโอนมา ณ วนัที' 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ณ วนัที' 

รวม 
ณ วนัที' 

 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
2560 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
2560 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
2560 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
2560 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
2560 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 268,825 XZV,rqt - - - - - - 268,825 XZV,rqt 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึง            

เป็นพิเศษ 15,298 Wq,WYp - - - - - - 15,298 Wq,WYp 
ลูกหนี�จดัชั�นต ํ'ากวา่

มาตรฐาน 2,895 X,rVY - - - - - - 2,895 X,rVY 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,649 W,r[[ - - - - - - 1,649 W,r[[ 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 1,369 W,rZY 36 Vq 14 14 13 12 1,432 W,YXp 

รวม 290,036 XpY,tVq 36 Vq 14 14 13 12 290,099 XpZ,000 

(1)  มลูหนี�จัดชั�นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี�โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบันการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.Y.3 การจัดชั� นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับสินเชื'อที'กันสํารองเป็นรายกลุ่ม 
(Collective Approach) 

V.Y.V.W สินเชื'อตามสัญญาเช่าซื�อ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหนี�  
ณ วนัที' 

ยอดสุทธิที'ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (7)              

ณ วนัที' 

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

ณ วนัที' 
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (2)                   

ณ วนัที' 

 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 121,459 WXX,WW6 121,459 WXX,WWZ [.pY [.tr W,[V4 W,WrX 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11,224 WX,Xtp 11,224 WX,Xtp WW.qp W[.rr W,VX2 W,Xpr 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 1,580 W,ZV8 1,580 W,ZVp XZ.W[ 30.33 rWX rtq 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 881 ptW 881 ptW XZ.X[ 26.43 XVW XV6 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 667 ZZ[ 667 ZZ[ Xt.rp 25.32 Wtq WZq 

รวม 135,811 WVq,Z[V 135,811 WVq,Z[V   V,WtZ V,VXZ 

(1) ธนาคารฯไม่ได้นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี�เงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลกูหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง

ขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี�รายตัวแล้ว 
(2) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี�           

รายตัวแล้ว 

V.Y.V.X  สินเชื'อจาํนาํทะเบียน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหนี�                                      
ณ วนัที' 

ยอดสุทธิที'ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ              

ณ วนัที' 

อตัราที'ใชใ้นการตั�ง                           
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (7)                          

ณ วนัที' 
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (4)                   

ณ วนัที' 

 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

V[ กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 23,071 20,027 23,071 X[,[Xq 1.66 1.63 382 VXq 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2,072 1,731 2,072 W,qVW 16.80 16.80 348 XtW 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 373 288 373 Xpp 37.32 35.75 139 W[V 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 163 143 163 WrV 37.32 35.75 61 YW 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 36 33 36 VV 37.32 35.75 14 WX 

รวม 25,715 XX,XXX 25,715 XX,XXX   944 qpr 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง
ขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี�รายตัวแล้ว 

 (4) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี�            
รายตัวแล้ว 
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3.Y.4 ลูกหนี� ที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

    ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ 

 

จาํนวนรายลูกหนี�   
ณ วนัที'  

มูลหนี�   
ณ วนัที'  

หลกัประกนั  
ณ วนัที'  

ที'บนัทึกในบญัชีแลว้ (4)                            
ณ วนัที'  

 

30 กนัยายน 
2561 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

30 กนัยายน 
2561 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

30 กนัยายน 
2561 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

30 กนัยายน 
2561 

VW ธนัวาคม
XYZ[ 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
1.  บริษทัจดทะเบียนที'เขา้ข่าย 
 ถูกเพิกถอนจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (1) 

W 1 Ytr 737 Yrq 635 594 (3) 737 (3) 

2.  บริษทัอื'นที'มิใช่บริษทั 
 จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ แต่มีผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทั                   
จดทะเบียนที'เขา้ข่ายถูกเพิก
ถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

9 4 1,733 ZZX 861 255 641 8 

V.  บริษทัจดทะเบียนที'อยู่
ระหวา่งการฟื� นฟูการ
ดาํเนินงาน 

- - - - - - - - 

4.  บริษทัที'รายงานผูส้อบบญัชี
ระบุวา่มีปัญหาเกี'ยวกบั 

 ความดาํรงอยูข่องกิจการ 

- - - - - - - - 

รวม W[ 5 X,327 1,399 1,408 890 1,235 745 

(1) บริษัทดงักล่าวอยู่ระหว่างการฟื� นฟูการดาํเนินงาน 
(4) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดงักล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสํารองขั�นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสํารองของลกูหนี�รายตวัแล้ว 
(2) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญดงักล่าวได้รวมค่าเผื�อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�แล้ว 

3.+ สินทรัพย์อื&น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม 2560 

ภาษีมลูค่าเพิ'มสุทธิ 414,452 469,013 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 15,765 27,468 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 34,624 64,057 
เงินมดัจาํ 58,763 58,089 
ลกูหนี� อื'น 414,085 634,646 
สินทรัพยอื์'น ๆ  278,431 213,268 

รวมสินทรัพยอื์'น 1,216,120 1,466,541 
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3.E เงินรับฝาก 

3.q.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื'อทวงถาม 2,950,662 3,942,431 
ออมทรัพย ์ 57,542,195 64,544,344 
จ่ายคืนเมื'อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 6,160,910 8,978,148 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 26,538,091 10,389,836 
  - เกิน 1 ปี 3,054,078 492,353 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 98,429,764 93,152,160 

รวม 194,675,700 181,499,272 

3.q.X จาํแนกตามระยะเวลาที'เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 191,414,455 181,094,401 
เกิน 1 ปี 3,261,245 404,871 

รวมเงินรับฝาก 194,675,700 181,499,272 
(7)  รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว   

3.q.3 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที'เป็นเงินบาทของ                      
ผูฝ้ากที'มีถิ'นฐานอยูใ่นประเทศ 
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3.G ตราสารหนี$ที&ออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้ืมในประเทศ   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,680,000 6,680,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 48,581,000 56,921,700 
ตัxวแลกเงิน 36,122 36,122 
ตัxวสญัญาใชเ้งิน 797 797 

รวม 55,297,919 63,638,619 

3.p.W หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมีหุ้นกูร้ะยะยาวดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 
ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที'ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที'  

มูลค่า                  
ที'ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที' 

ปีที'ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 30 กนัยายน 
XYZW 

31 ธนัวาคม 
XYZ[ 

(บาท) 30 กนัยายน 
XYZW 

31 ธนัวาคม 
XYZ[ 

  

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2557 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 6.[0 ต่อปี  
ปี 2557 0.80 0.80 1,000 800 800 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 6.[0 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ r.2Y ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2570 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 Z[[ Z[[ ปี 2570 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 3.70 ต่อปี 

รวม    6,680 6,680   
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3.8.2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที' V[ กนัยายน XYZW และ VW ธันวาคม XYZ[ ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะสั� นและระยะยาวไม่ดอ้ย
สิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา            
ที'ออกหุน้กู ้

ประเภท     
หุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที' 

มูลค่า                  
ที'ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                              
ณ วนัที' 

ปีที'ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

  30 กนัยายน 
XYZW 

31 ธนัวาคม 
XYZ[ 

(บาท) 30 กนัยายน 
XYZW 

VW ธนัวาคม 
XYZ[ 

  

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะยาว - 5.50 1,000 - 5,500 ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.95 - 2.00 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะยาว 10.00 10.00 1,000 10,000 10,000 ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะสั�น - 7.50 1,000 - 7,500 ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.75 - 1.80 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะสั�น - 15.922 1,000 - 15,922 ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.38 - 1.55 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 5.00 5.00 1,000 5,000 5,000 ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.85 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 5.00 5.00 1,000 5,000 5,000 ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.85 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะยาว 8.00 8.00 1,000 8,000 8,000 ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุน้กูร้ะยะสั�น 0.581 - 1,000 581 - ปี 2561 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.44 - 1.45 ต่อปี 
ปี 2561 หุน้กูร้ะยะยาว 5.00 - 1,000 5,000 - ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุน้กูร้ะยะยาว 3.00 - 1,000 3,000 - ปี 2562 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ W.68 ต่อปี 
ปี 2561 หุน้กูร้ะยะยาว 4.00 - 1,000 4,000 - ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ W.65 ต่อปี 
ปี 2561 หุน้กูร้ะยะยาว 6.00 - 1,000 6,000 - ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ W.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุน้กูร้ะยะยาว 2.00 - 1,000 2,000 - ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 2.05 ต่อปี 
รวม     48,581 56,922   

3.8.3 ตัxวแลกเงิน 

ตัxวแลกเงินประกอบดว้ยตัxวแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื'อทวงถามที'มีอตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 2.50  
ต่อปี 

3.9  หนี$สินอื&น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 V[ กนัยายน XYZW 31 ธนัวาคม 2560 

ภาษีหกั ณ ที'จ่ายและภาษีอื'น ๆ คา้งจ่าย 135,144 312,805 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 350,119 611,491 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,423,914 W,[Z[,VWX 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,655,373 W,901,133 
บญัชีพกัเจา้หนี�  1,034,318 W,XpX,WVX 
หนี� สินอื'น ๆ  309,673 VXW,Vt4 

รวมหนี� สินอื'น 5,908,541 5,489,267 
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ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ' งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ' งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ'งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปี ซึ' งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษทัใหญ่สําหรับพนักงานที'การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื'อเพิ'ม
แรงจูงใจในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนสัประจาํปี
บางส่วนที'พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื'อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
ทั�งนี� การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลี'ยรายวนัระยะเวลา 5 ปี
จากวนัที'ให้สิทธิจนถึงวนัที'จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 
ธนาคารฯมียอดคงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที'ให้สิทธิแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
334 ลา้นบาท และ 309 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.,0 เงินกองทุนที&ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดาํรงไวซึ้' งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื'อง และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายไดต้ามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ธนาคารฯดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี'ยง
ตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื'อเช่าซื�อ 
สินเชื'อจาํนาํทะเบียน สินเชื'อธุรกิจเอกชน สินเชื'อหมุนเวียนแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต์ ฐานะที'เกี'ยวขอ้งกบั                
ตราสารทุนและสินทรัพยอื์'น 

สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 นั�น ธนาคารฯได้มีการจดัสรรเงิน
สํารองส่วนเกินจากการจดัชั�นเพื'อเป็นส่วนหนึ' งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�ทั�งหมดจะถูกจดัสรร
ตามสัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชั�นที' 1 และเงินกองทุนชั�นที' 2 ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เงินกองทุนที'ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงนิกองทุนชั$นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที'ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 2,543,024 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 15,959,967 15,036,972 
องคป์ระกอบอื'นของส่วนของเจา้ของ 199,751 218,860 

หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจา้ของ (1,027,299) (734,918) 

รวมเงนิกองทุนชั$นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 27,875,119 27,263,614 
เงนิกองทุนชั$นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที'ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล       1 1 

รวมเงนิกองทุนชั$นที& 1 27,875,120 27,263,615 

เงนิกองทุนชั$นที& 2   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,680,000 6,680,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน 661,918 668,708 

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 603,220 739,109 

รวมเงนิกองทุนชั$นที& 2 7,945,138 8,087,817 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั$งสิ$น 35,820,258 35,351,432 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารฯ 
กฎหมาย
กาํหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
กาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจา้ของ 
 ต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 17.58 6.375 WY.t8 5.75 
เงินกองทุนชั�นที' 1 ต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 17.58 7.875 WY.t8 7.25 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 22.59 10.375 X[.72 9.75 

 เพื'อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที' สนส. 4/2556 เรื'อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบัการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี'ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วนัที'           
30 มิถุนายน 2561 ไวใ้น Website ของธนาคารฯเมื'อวนัที' 19 ตุลาคม 2561 แลว้ 
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3.11 รายได้ดอกเบี$ย 

 รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด          
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                              
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 191,001 Wqp,Y[q 506,682 rVV,YtW 
เงินลงทุนในตราสารหนี�  42,151 Vr,Vqp 104,137 W[t,tXY 
เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลกูหนี�  1,991,058 W,YW[,tY[ 6,089,285 r,VqV,WpY 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 1,942,020 X,[rr,q[q 5,906,003 Z,Xpq,XZW 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 4,166,230 V,qZp,YrX 12,606,107 WW,X[V,tZX 

3.12 ค่าใช้จ่ายดอกเบี$ย  

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                        
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                           
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

เงินรับฝาก 670,953 575,357 1,882,304 1,681,557 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,476 3,026 8,396 15,732 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 281,053 252,746 834,539 742,859 
ตราสารหนี� ที'ออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 80,670 89,487 239,380 268,636 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 224,680 252,491 710,138 728,635 

เงินกูย้ืม 265 230 717 9,320 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,260,097 1,173,337 3,675,474 3,446,739 
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3.13 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                   
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                      
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 567 1,764 4,784 6,416 
- การบริการการประกนัภยั 466,184 574,798 1,684,787 1,677,378 
-    การจดัการ 8,720 2,698 23,047 2,791 
- การใหบ้ริการที'ปรึกษาทางการเงิน 4,000 8,391 12,170 8,391 

- อื'น ๆ 232,019 210,998 706,992 654,012 

รวมรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 711,490 798,649 2,431,780 2,348,988 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (23,389) (26,244) (72,169) (79,881) 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 688,101 772,405 2,359,611 2,269,107 

3.14 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื&อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื'อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                   
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                      
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื'อคา้และ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ     
- เงินตราต่างประเทศและตราสาร

 อนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี'ยน (533) 531 (454) - 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย 265 (6,742) (1,866) (12,925) 

- ตราสารหนี�  2,796 4,671 11,217 9,625 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื'อคา้และ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 2,528 (1,540) 8,897 (3,300) 
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3.15 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที'                        
30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                    
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรจากการขาย     
- เงินลงทุนเผื'อขาย 597 56 724 186 

- เงินลงทุนทั'วไป 227,823 2,183 436,125 9,351 

รวม 228,420 2,239 436,849 9,537 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า      

- เงินลงทุนทั'วไป 273 3,335 1,024 3,811 

รวม 273 3,335 1,024 3,811 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 228,693 5,574 437,873 13,348 

3.16 หนี$สูญ หนี$สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     
วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (73) (3,000) - - 
ตราสารหนี� ที'จะถือจนครบกาํหนด (โอนกลบั) (1) (2) (110) 229 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  700,145 557,146 2,017,976 1,674,098 

รวม 700,071 554,144 2,017,866 1,674,327 
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3.17 รายได้จากการดําเนินงานอื&น ๆ 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที'       
30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     

วนัที' 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     

วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 17,681 19,278 56,180 60,793 
รายไดเ้งินปันผล 19,421 95,021 49,521 125,796 
กาํไรจากการขายลกูหนี�  (หมายเหตุฯ 4) 11,266 - 52,588 - 
อื'น ๆ 11,732 5,824 34,725 26,102 

รวม 60,100 120,123 193,014 212,691 

3.18 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื&น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื'น ๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     
วนัที' 30 กนัยายน 

 XYZW 2560 XYZW 2560 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 13,542 12,771 46,022 39,296 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 23,429 19,940 68,723 59,112 
ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายที'เกี'ยวเนื'องกบัธุรกิจ 82,890 75,627 434,953 217,492 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 20,384 19,464 59,419 54,611 
ค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัการยดึและจาํหน่ายสินทรัพย์

ที'ยดึมา 16,760 20,132 47,353 57,958 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 28,989 26,558 84,381 64,984 

อื'น ๆ 42,365 33,687 117,743 83,493 

รวม 228,359 208,179 858,594 576,946 
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3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องธนาคารฯสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 
2560 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     
วนัที' 30 กนัยายน 

 XYZW 2560 XYZW 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 388,231 326,620 1,177,566 901,921 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั'วคราวและการกลบัรายการ 
 ผลแตกต่างชั'วคราว (106,760) (59,874) (278,026) (75,106) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 281,471 266,746 899,540 826,815 

3.20 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                        
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                        
วนัที' 30 กนัยายน 

 XYZW 2560 XYZW XYZ[ 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น     
เงินลงทุนเผื'อขาย:     

ขาดทุนที'เกิดขึ�นระหวา่งงวด (10,441) (2,089) (24,793) (579) 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับ

กาํไรที'รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (597) (56) (724) (186) 
 (11,038) (2,145) (25,517) (765) 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ                       

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                 3,857 - (4,580) (47,327) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น (7,181) (2,145) (30,097) (48,092) 
ภาษีเงินไดที้'เกี'ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 1,436 429 6,020 9,618 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสาํหรับงวดสุทธิ (5,745) (1,716) (24,077) (38,474) 
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3.21 ภาษีเงินได้ที&เกี&ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 

 XYZW XYZ[ 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์             
(ค่าใชจ่้าย)

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์             
(ค่าใชจ่้าย)

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่า                  
เงินลงทุนเผื'อขาย (11,038) 2,207 (8,831) (2,145) 429 (1,716) 

ผลกาํไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 3,857 (771) 3,086 - - - 

(7,181) 1,436 (5,745) (2,145) 429 (1,716) 

(หน่วย: พนับาท) 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' V[ กนัยายน 

XYZW XYZ[ 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์             
(ค่าใชจ่้าย)

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่า  
เงินลงทุนเผื'อขาย (25,517) 5,104 (20,413) (765) 153 (612) 

ผลขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (4,580) 916 (3,664) (47,327) 9,465 (37,862) 

 (30,097) 6,020 (24,077) (48,092) 9,618 (38,474) 
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3.22 กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดที'เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื'น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี'ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัและหุ้นบุริมสิทธิที'ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
ทั�งนี�ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด         
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด          
วนัที' 30 กนัยายน 

 XYZW 2560 XYZW 2560 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ 
(พนับาท) 1,138,584 1,107,354 3,620,057 3,354,117 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี'ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 921,568 921,568 921,568 921,568 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 1.24 1.20 3.93 3.64 

3.23 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 

ชื'อกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยที์'ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั'น จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไพรมสั ลีสซิ'ง จาํกดั (อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ'ง จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหว่างธนาคารฯและกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560         
มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที'  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ยอดคงค้าง    

บริษัทใหญ่   
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

เงินรับฝาก 1,928,054 237,142 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 454 59 
เงินปันผลคา้งจ่าย - 2,764,357 
หนี� สินอื'น 124,428 130,011 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกนั    
สินทรัพยอื์'น:   
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั'น จาํกดั 530 1,874 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 279 369 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  5 - 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 375 - 
เงินรับฝาก:   
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  107,240 54,780 
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั'น จาํกดั 355,665 137,867 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั  239,654 160,538 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  26,862 33,986 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 952,830 38,216 
   บริษทั ไพรมสั ลีสซิ'ง จาํกดั  
 (อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) 

32,899 32,899 

   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ'ง จาํกดั 854 5,958 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน):   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 276,098 141,913 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  20,828 253,113 
   บริษทัหลกัทรัพยที์'ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 263,225 254,580 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที'  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ยอดคงค้าง (ต่อ)   
บริษัทที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ)   
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย:   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 23 7 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  103 399 
   บริษทัหลกัทรัพยที์'ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 171 12 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 87 5 
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั'น จาํกดั 400 71 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั  296 40 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  62 65 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 199 2 
หนี� สินอื'น:   
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 99,300 67,200 
   บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั'น จาํกดั 9,614 177 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 6,979 7,581 
ภาระผกูพนั - การคํ�าประกนั:   
บริษัทใหญ่   

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,136 1,136 
บริษัทที&เกี&ยวข้อง    

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 765 765 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 440 440 
บริษทั ทิสโก ้อินชวัรันส์ โซลูชั'น จาํกดั 100 100 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั 918 1,018 
บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั - 300 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที'เกี'ยวข้องกนั ณ วนัที' 30 กันยายน 2561 และ                      
1 มกราคม 2561 และการเคลื'อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที'           
1 มกราคม 2561 เพิ'มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที'           
30 กนัยายน 2561 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกนั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย)์:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 300,000 - - 300,000 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที'สําคญักับบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเกณฑที์'ตกลงกนัระหวา่งธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเหล่านั�น โดยสามารถสรุปได้
ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวด                               
สามเดือนสิ�นสุด                    
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวด                            
เกา้เดือนสิ�นสุด                  

วนัที' 30 กนัยายน เงื'อนไขและนโยบาย 

 2561 2560 2561 2560 ในการกาํหนดราคา 

รายการที&เกดิขึ$นในระหว่างงวด      
บริษทัใหญ่      
รายไดอื้'น - 500 1,000 1,000 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายการบริหารความเสี'ยงและ

การเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล
และงานดา้นธุรการ 

372,104 386,253 1,123,712 1,084,653 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์'กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี�ยจ่าย 1,425 3,373 4,679 6,733 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายอื'น 2,509 2,663 9,784 7,294 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
บริษทัที&เกี&ยวข้องกนั       
ดอกเบี�ยรับ 2,268 2,277 6,733 7,190 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
รายไดค้่าบริการเกี'ยวกบัเงินให้สินเชื'อ 140 330 516 1,138 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
รายไดอื้'น 1,956 1,084 6,763 2,361 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัเงินให้สินเชื'อ 99,300 60,480 278,700 162,960 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นจริง 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการที'ปรึกษาเกี'ยวกบั

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
106,500 100,535 319,500 244,464 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์'กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 15,952 22,857 40,341 38,934 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอื'น 
ดอกเบี�ยจ่าย 1,683 1,870 3,799 4,568 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายอื'น 754 728 1,765 4,291 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
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เงินใหสิ้นเชื'อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินใหสิ้นเชื'อ (1) 2,207 2,629 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินรับฝาก 46,051 9V,274 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที'  30 กันยายน 2561 และ 2560 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั� นของพนักงานที'จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหว่างงวด และ
ผลประโยชน์อื'นของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                         

วนัที' 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                    

วนัที' 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 34 Vr 73 Zp 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 V 11 W[ 
รวม 38 Vq 84 qp 

'.24 ส่วนงานดําเนินงาน  

ธนาคารฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั ธนาคารฯไม่มีการเปลี'ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที'รายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของธนาคารฯสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง             
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2561       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,243 301 419 3,963 - 3,963 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 875 875 (875) - 

รวมรายได้ 3,243 301 1,294 4,838 (875) 3,963 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 2,473 277 156 2,906 - 2,906 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 654 35 (1) 688 - 688 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 116 (11) 1,139 1,244 (875) 369 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,243 301 1,294 4,838 (875) 3,963 

       
ค่าใชจ้่ายเกี'ยวกบัอาคาร สถานที'และอุปกรณ์                            

และค่าใชจ้่ายตดับญัชี (73) (5) (200) (278) - (278) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'น ๆ (1,627) (134) (679) (2,440) 875 (1,565) 

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (358) 42 (384) (700) - (700) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (2,058) (97) (1,263) (3,418) 875 (2,543) 

       
กาํไรตามส่วนงาน 1,185 204 31 1,420 - 1,420 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (281) 

กาํไรสําหรับงวด      1,139 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง          
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2561       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 10,313 985 865 12,163 - 12,163 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2,633 2,633 (2,633) - 

รวมรายได้ 10,313 985 3,498 14,796 (2,633) 12,163 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 7,669 891 371 8,931 - 8,931 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,271 97 (8) 2,360 - 2,360 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 373 (3) 3,135 3,505 (2,633) 872 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,313 985 3,498 14,796 (2,633) 12,163 
       
ค่าใชจ้่ายเกี'ยวกบัอาคาร สถานที'และอุปกรณ์                                

และค่าใชจ้่ายตดับญัชี (221) (15) (596) (832) - (832) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'น ๆ (4,984) (394) (2,048) (7,426) 2,633 (4,793) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,506) (1) (511) (2,018) - (2,018) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (6,711) (410) (3,155) (10,276) 2,633 (7,643) 

       
กาํไรตามส่วนงาน 3,602 575 343 4,520 - 4,520 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (900) 

กาํไรสําหรับงวด      3,620 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง             
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2560       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,122 228 224 3,574 - 3,574 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 801 801 (801) - 

รวมรายได้ 3,122 228 1,025 4,375 (801) 3,574 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 2,262 208 125 2,595 - 2,595 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 751 20 1 772 - 772 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 109 - 899 1,008 (801) 207 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,122 228 1,025 4,375 (801) 3,574 

       
ค่าใชจ้่ายเกี'ยวกบัอาคาร สถานที'และอุปกรณ์                            

และค่าใชจ้่ายตดับญัชี (63) (p) (190) (261) - (261) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'น ๆ (1,449) (120) (617) (2,186) 801 (1,385) 

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (253) 9 (310) (554) - (554) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (1,765) (119) (1,117) (3,001) 801 (2,200) 

       
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 1,357 109 (92) 1,374 - 1,374 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (267) 

กาํไรสําหรับงวด      1,107 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง             
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2560       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,390 724 405 10,519 - 10,519 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2,314 2,314 (2,314) - 

รวมรายได้ 9,390 724 2,719 12,833 (2,314) 10,519 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 6,836 648 273 7,757 - 7,757 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,213 59 (3) 2,269 - 2,269 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 341 17 2,449 2,807 (2,314) 493 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,390 724 2,719 12,833 (2,314) 10,519 

       
ค่าใชจ้่ายเกี'ยวกบัอาคาร สถานที'และอุปกรณ์                                

และค่าใชจ้่ายตดับญัชี (186) (24) (491) (701) - (701) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'น ๆ (4,094) (343) (1,840) (6,277) 2,314 (3,963) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (581) 41 (1,134) (1,674) - (1,674) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (4,861) (326) (3,465) (8,652) 2,314 (6,338) 

       
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 4,529 398 (746) 4,181 - 4,181 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (827) 

กาํไรสําหรับงวด      3,354 
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 ธนาคารฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั�น รายได้และสินทรัพย์ที'แสดงอยู่ใน                      
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที'                       
30 กนัยายน 2561 และ 2560 ธนาคารฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที'มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 

3.25 ภาระผูกพนัและหนี$สินที&อาจเกดิขึ$น 

 3.25.W การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

การคํ�าประกนัอื'น 521,071 627,912 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที'ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 529,048 575,279 
สญัญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย  1,200,000 1,200,000 
สญัญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ  405,040 - 

อื'น ๆ  490,227 1,034,498 

รวม 3,145,386 3,437,689 

3.25.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีคดีซึ' งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จาํนวนรวมประมาณ 337 ลา้นบาท และ 344 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ' งผลของคดียงัไม่เป็นที'สิ�นสุด 
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว
ต่องบการเงิน 

3.25.3 ภาระผกูพนัอื'น 

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

ข) ธนาคารฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที'เกี'ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3 - 10 ปี 
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 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ'าที'ตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที'บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี WVt 144 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี Wpq 233 
มากกวา่ 5 ปี Vr 37 

3.26 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

ธนาคารฯใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ซึ' งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที'เกี'ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที'ไม่มีตลาดที'มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที'มีสภาพคล่องได ้ธนาคารฯจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้ธนาคารฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลที'สามารถสังเกตไดที้'
เกี'ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที'วดัมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที'สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที' 13 เรื'อง การวดัมูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั ตามประเภท
ของขอ้มูลที'นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที'มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื'นที'สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที'ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี'ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที'กิจการประมาณขึ�น 
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ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารฯมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที'วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2561 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สัญญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 3 - 3 - 3 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย      

ตราสารทุน 5 5 - - 5 
ตราสารหนี�  9,486 - 9,486 - 9,486 

หนี$สินทางการเงินที&วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สัญญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย 13 - 13 - 13 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที&วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย      

ตราสารทุน p p - - p 
ตราสารหนี�  5,512 - 5,512 - 5,512 

หนี$สินทางการเงินที&วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สัญญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย 30 - 30 - 30 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที'ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั X และ V 

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี� คาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที'ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย  

ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ' งขอ้มูลที'นาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที'สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที'เกี'ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี'ยนทนัที อตัราแลกเปลี'ยนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

4. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างงวด 

เมื'อวนัที' 30 มีนาคม 2561 ธนาคารฯและบริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั (บริษทัย่อยในกลุ่มทิสโก)้ ไดล้งนามใน
สัญญาการโอนขายลูกหนี� สินเชื'อส่วนบุคคลและธุรกิจบตัรเครดิตให้แก่ธนาคารซิตี�แบงก์ เอ็น. เอ. สาขา
กรุงเทพ โดยธนาคารฯจะโอนขายลูกหนี� สินเชื'อส่วนบุคคล และบริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั จะโอนขายธุรกิจ
บตัรเครดิต และเมื'อวนัที' 4 มิถุนายน 2561 ธนาคารฯได้ทาํการโอนขายลูกหนี� สินเชื'อส่วนบุคคลให้แก่
ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็. เอ. สาขากรุงเทพ ประสบความสาํเร็จเป็นที'เรียบร้อย 

5. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 ธนาคารฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2560 ใหม่ เพื'อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 
โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของเจา้ของ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                 

วนัที' 30 กนัยายน 2560 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด              

วนัที' 30 กนัยายน 2560 

 ตามที'                       
จดัประเภทใหม่ 

ตามที'                       
เคยรายงานไว ้

ตามที'                       
จดัประเภทใหม่ 

ตามที'                       
เคยรายงานไว ้

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 798,649 811,517 2,348,988 2,358,700 
รายไดค้่าส่งเสริมการขายที'เกี'ยวเนื'องกบัธุรกิจ - 235,793 - 455,046 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที'เกี'ยวเนื'องกบัธุรกิจ - 248,661 - 464,758 

6. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื'อวนัที' 9 พฤศจิกายน 
XYZW 
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