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���������

��#��� 1,356,758              1,188,931              

���ก���)����������� )� ����#���"�# 48,353,354            53,089,353            

�#�"��,�-���������,���- 3.1 -                             5,685                     

��#� �"����"�# 3.2, 3.5 5,528,937              6,994,445              

��#�/���#��012��ก� 3ก���4� )��ก���4������� 3.3, 3.5

   ��#�/���#��012��ก� 3ก���4 256,570,210          255,580,193          

   ��ก���4������� 596,312                 598,263                 

   �����#�/���#��012��ก� 3ก���4� )��ก���4������� 257,166,522          256,178,456          

   ��ก: �������������60� (19,099,745)           (18,969,250)           

   ��ก: ���712����4������)�36 3.4 (10,952,389)           (11,043,654)           

   ��ก: ���712�ก��8����3 ����กก��8���9����������4 3.4 (7,945)                    (8,146)                    

�����#�/���#��012��ก� 3ก���4� )��ก���4���������"�# 227,106,443          226,157,406          

"��,�-�#���ก��:����"�# 10,247                   4,217                     

�������#�"��,�-�,12�ก�� �"�� 28,152                   38,831                   

"�2�#� ����� )��8ก�;-��"�# 794,603                 787,066                 

�#�"��,�-������������"�# 247,710                 267,014                 

�#�"��,�-<�=���#�����������60� 758,348                 651,350                 

�#�"��,�-�12� 3.6 1,445,646              1,513,941              
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��#����@�ก 3.7 201,954,370          195,215,732          

���ก���)����������� )� ����#� 3,700,966              3,872,709              

���4�#�����1���12�"��A�� 310,566                 238,219                 

���4�#����������,���- 3.1 19,758                   10,653                   

���������4"�2��ก� )��#�ก3��1� 3.8 39,716,919            49,716,919            

�B����7 8�)9�0�-�)�)���:��,��ก��� 3.9 487,237                 383,056                 

��ก���4�������� 1,158,592              871,971                 

<�=���#�����#�#�� ������� 990,613                 601,265                 

��#�8C�7 ������� -                             3,594,114              

���4�#��12� 3.10 5,645,960              5,870,780              

�����!+��� 253,984,981          260,375,418          
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ก��������������:

�����	��ก�� !� 3.12 4,128,923              4,262,066              

(��)*	�����ก�� !� 3.13 (1,264,102)             (1,212,872)             

��)�����ก��! )����� 2,864,821              3,049,194              

�����	(��,����� ����-��.ก�� 686,571                 898,603                 

(��)*	���(��,����� ����-��.ก�� (19,548)                  (23,834)                  

��)����*�������!)�+,-���ก������� 3.14 667,023                 874,769                 

ก/��� (0�����) ���,.�ก,��ก����123�(	���-4�.���
��.�
��
���4�-��5 3.15 (10,721)                  2,529                     

ก/������,.�ก��.������ 3.16 4,957                     198,142                 

(��4���� 3�ก 3����23���ก��.�)�	�.��*23� 72,003                   80,124                   

�����	�กก���/���.�����23� 6 3.18 62,355                   67,335                   

�����)����กก������������ 3,660,438              4,272,093              

�*�.��*�)�กก������������

(��)*	����ก 3��ก��1��ก��� 832,560                 781,259                 

(��)*	����ก 3��ก����(�� �7��� 3��-��4ก�89 295,716                 254,098                 

(��:�; ��ก� 70,627                   76,645                   

(��)*	���ก����.�������������� 3.24 520,616                 444,499                 

(��)*	����กก���/���.�����23� 6 3.19 190,810                 404,523                 

����*�.��*�)�กก������������ 1,910,329              1,961,024              

�� !�<= �� !�����-�<= ��-0������กก���	��(�� 3.17 104,083                 850,874                 

ก�����กก������������ก*���*�.��*�)/�0!������� 1,646,026              1,460,195              

(��)*	���:�; ��.���	 3.20 325,602                 290,427                 

ก�������������� 1,320,424              1,169,768              
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A�ก/��� (0�����) �กก������<�(����.�������A23�0�� 2,325                     (3,522)                    

A�ก�-��0��:�; ��.���	 3.22 (465)                       704                        

���ก��� 3-7<ก����?ก)�����0��ก/�����2�0�����)�:������

   - ���,.�ก:�; ��.���	 1,860                     (2,818)                    

ก��������������������"����������� 1,860                     (2,818)                    

ก������������������������������� 1,322,284              1,166,950              
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����	�0�!�12!�C�� (���
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ก�-+��������กก�ก�������������

ก/����กก���/���.����ก���:�; ��.���	 1,646,026              1,460,195              

���ก��4���ก�-��ก/����กก���/���.����ก���:�; ��.���	

   �4>���.������ (���) �กก.ก����/���.���� 

   (����23����(���-������
����=* 39,813                   41,130                   

   �� !�<=��-�� !�����-�<= 526,072                 1,346,755              

   E��ก���(���A23�0������ก�<�(��� 3����0����.������ (2,151)                    (129)                       

   (���A23�0������ก�<�(��� 3����0�����1�9�.���ก��0�� (E��ก���) (10,970)                  326                        

   ก/����กก��/��������.������)����ก���1�9 (2,879)                    (198,118)                

   (ก/���) 0������ 3�������ก.�0?!��.��ก4�.���
��.�
��
���4�-��5

        ��-
��������1��,9�123�(	� 7,689                     (5,900)                    

   ก/����กก��/��������4ก�89 (612)                       (1,018)                    

   0������กก��
��/��������4ก�89 159                        61                          

   ก/����กก��/���������1�9�.���ก��0�� (17,414)                  (23,100)                  

   (��)*	���A�4�-E�*�91��ก��� 106,771                 10,933                   

   �����	(	����� (�1.3�0?!�) ���� 13,277                   (698)                       

   (��)*	���(	������1.3�0?!� (����) (27,099)                  102,020                 

   �����	��ก�� !����,. (2,864,821)             (3,049,194)             

   �����	��.�4F�A� (28,595)                  (28,520)                  

   ��.��������ก�� !� 4,170,128              4,336,376              

   ��.��������ก�� !� (698,541)                (772,216)                

   ��.��������.�4F�A� 28,595                   28,520                   

   ��.������:�; ��.���	 (43,603)                  (44,932)                  

ก/����กก���/���.����ก���ก���4� 3���4��)��.����1�9��-�� !�.��/���.���� 2,841,845              3,202,491              

�.����1�9�/���.���� (�1.3�0?!�) ����

   ���ก���-�����,��(����-
�����.� 4,736,499              942,375                 

   ��.�)�	�.��*23��ก��<ก�� ! (1,946,339)             2,090,358              

   ���1�9�.���ก��0�� 394,676                 418,178                 

   �.����1�9� 3��4�-�:��4>��.����1�9� 372���	�123�0�� -                             767,227                 

   �.����1�9�23� 61,249                   (83,744)                  
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�� !�.��/���.�����1.3�0?!� (����)

   ��.����G�ก 6,738,638              (4,580,232)             

   ���ก���-�����,��(����-
�����.� (171,743)                (219,765)                

   �� !�.����(2���23����7�� 72,347                   271,623                 

   
������� !� 3��ก��-��.�ก<	�2��-�-��!� -                             (1,552,700)             

   �/����A�4�-E�*�9�-�-���0��1��ก��� (2,590)                    (2,461)                    

   �� !�.��23� (395,859)                (462,736)                

�����������������กก�ก������������� 12,328,723            790,614                 

ก�-+��������กก�ก���,����

��.������H2!���.������)����ก���1�9�123�ก������� (3,329,710)             (3,865,710)             

��.�������กก��0����.������)����ก���1�9�123�ก������� 4,802,573              3,387,607              

��.������H2!���4ก�89 (36,155)                  (3,247)                    

��.������H2!��.����1�9���� 
��
� (4,102)                    (476)                       

��.�������กก��/��������4ก�89 612                        1,240                     

�����������������ก (.���2.�) ก�ก���,���� 1,433,218              (480,586)                

ก�-+��������กก�ก�����������

��.�������กก����ก��	�ก<	�-�-��� 2,400,000              8,000,000              

��.������*/��-(2���	�ก<	�-�-��� (12,400,000)           (5,500,000)             

��.�4F�A���� (3,594,114)             (2,764,703)             

�����������.���2.�ก�ก����������� (13,594,114)           (264,703)                

�������3�"��4 ������ 167,827                 45,325                   

��.��� 8 ���
	���� 1,188,931              1,323,405              

������ 5 ���2,�)��� 1,356,758              1,368,730              

-                             -                             
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�"������#" +  ����� 1 �ก���� 2561 1                       9,215,676         2,543,024         16,016                  206,188            222,204                 984,000              15,959,967       28,924,872       

ก�������������� -                        -                        -                       -                           -                        -                             -                         1,169,768         1,169,768         

ก����+��� ���8����8�'������������ -                        -                        -                       (2,818)                  -                        (2,818)                    -                         -                        (2,818)              

ก����+��� ���8����8������������� -                        -                        -                       (2,818)                  -                        (2,818)                    -                         1,169,768         1,166,950         

9�������ก��� ��กก��
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�"������#" +  ����� 31 ������ 2561 1                       9,215,676         2,543,024         13,198                  205,516            218,714                 984,000              17,130,407       30,091,822       

�"������#" +  ����� 1 �ก���� 2562 1                       9,215,676         2,543,024         (5,462)                  308,123            302,661                 984,000              17,277,459       30,322,821       

ก�������������� -                        -                        -                       -                           -                        -                             -                         1,320,424         1,320,424         

ก����+��� ���8����8�'������������ -                        -                        -                       1,860                    -                        1,860                     -                         -                        1,860                

ก����+��� ���8����8������������� -                        -                        -                       1,860                    -                        1,860                     -                         1,320,424         1,322,284         

9�������ก��� ��กก��
#��"���������$�%ก�����&�� -                        -                        -                       -                           (457)                  (457)                       -                         569                   112                   

�"������#" +  ����� 31 ������ 2562 1                       9,215,676         2,543,024         (3,602)                  307,666            304,064                 984,000              18,598,452       31,645,217       
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยธนาคารฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯได้แสดงรายการใน            
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2558 เร่ือง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์
และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                        
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ             
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ 
สามารถสรุปได้ดังนี้   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน              
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31                      

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการ  5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินที่
สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบับนีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ส าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ 
จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผล
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิง
นั้นมีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17     
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน า
มาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 
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1.3 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1.4 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการบันทึกค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 

 ธนาคารฯมีการตีราคาใหม่ ณ สิ้นปี 2561 และได้ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภท                   
อาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระใหม่ไปพร้อมกัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารฯได้
เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดส านักงานจาก 15 ปี เป็น 
30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์นี้คาดว่าจะมีผลท าให้ก าไรหลังภาษีส าหรับปี 
2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาท และก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.004 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้                
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบกับก าไรหลังหักภาษีและก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในระหว่างงวด
ปัจจุบัน ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ก าไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 1 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.001 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย               
โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็น
บริษัทใหญ่ ธนาคารฯได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย์           
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีสาขารวม 61 สาขาใน
ประเทศไทย  



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

5 

2.2 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมธนาคารฯ            
หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
ธนาคารฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม  และบุคคลหรือกิจการที่มี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับธนาคารฯ ผู้บริหาร
ส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
ธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                
ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 

3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

3.1 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารฯได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 
ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน - 16,116 703,637 5,685 - 717,751 

อัตราดอกเบี้ย - 3,642 600,000 - 10,653 1,200,000 

รวม - 19,758 1,303,637 5,685 10,653 1,917,751 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 
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3.2 เงินลงทุน 

3.2.1 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินลงทุนเผ่ือขาย - มูลค่ายุติธรรม   
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,128,663 6,595,043 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 185,271 186,078 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 3,920 4,319 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 5,316,394 6,783,980 

ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบก าหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอนมา 13,279 13,352 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,279) (13,352) 

รวมตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด - - 

เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 245,093 245,093 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (32,550) (34,628) 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 212,543 210,465 

รวมเงินลงทุนสุทธ ิ 5,528,937 6,994,445 

3.2.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 ครบก าหนดภายใน ครบก าหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม 

ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขาย         
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 5,126 3 - 5,129 6,592 3 - 6,595 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1 184 - 185 1 185 - 186 
รวม 5,127 187 - 5,314 6,593 188 - 6,781 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 
รวม 5,126 187 - 5,313 6,592 188 - 6,780 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 13 - - 13 13 - - 13 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13) - - (13) (13) - - (13) 
รวม - - - - - - - - 
รวมตราสารหนี ้ 5,126 187 - 5,313 6,592 188 - 6,780 
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3.2.3 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่   
ประเภทเงินลงทุน 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพัน 

ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล - 648 หลักประกันการใช้ยอดไดดุ้ล                      

การหักบัญชี 

3.2.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 1,460 - 1,460 

3.2.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วของนิติบุคคลนั้น  

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่าสุทธิตาม จ านวน  มูลค่าสุทธิตาม จ านวน  
 บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน 

ชื่อหลักทรัพย ์ เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 814 300 10 814 300 10 
กลุ่มการพาณิชย์น าเข้าและส่งออก:       
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,707 - 10 3,659 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดด้ิง จ ากัด 4,320 - 10 4,320 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย:์       
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 3,932 - 10 3,932 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  18,315 - 10 18,315 - 10 
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3.3 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

3.3.1 จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี ้   
เงินเบิกเกินบัญช ี 279,263 369,084 
เงินให้สินเช่ือ 99,803,305 98,921,935 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 156,479,983 156,276,659 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 34,047 45,426 
หัก: รายได้รอตัดบัญชี (19,099,745) (18,969,250) 

 เงินรบัล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (26,388) (32,911) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 237,470,465 236,610,943 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรบั 596,312 598,263 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (10,952,389) (11,043,654) 

 ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (7,945) (8,146) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 227,106,443 226,157,406 

3.3.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 229,807,121 6,959,707 236,766,828 229,051,452 6,841,740 235,893,192 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 703,637 703,637 - 717,751 717,751 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 229,807,121 7,663,344 237,470,465 229,051,452 7,559,491 236,610,943 
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3.3.3 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 

เงินให้สินเชื่อ 
แก่ลูกหนี้         

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้ง              
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้              
สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินให้สินเชื่อ  
แก่ลูกหนี้          

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้ง            
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้           
สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.       
- จัดชั้นปกติ 214,415 178,133 2,320 214,194 178,483 2,512 
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,947 15,599 2,579 16,706 15,096 3,194 
- จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 3,758 3,180 1,623 3,356 3,073 1,269 
- จัดชั้นสงสัย 1,566 1,302 537 1,536 1,315 586 
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,381 767 475 1,417 817 531 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 3,418 - - 2,951 

รวม 238,067 198,981 10,952 237,209 198,784 11,043 

(1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีค านวณจากมูลหน้ีหลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นกรณี
ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหน้ีเงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ธนาคารฯมีส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ท่ีสนส.  5/2559 จ านวน 6,169 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
จ านวน 6,428 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจ านวน 2,751 ล้านบาท (ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 
จ านวน 3,477 ล้านบาท) ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัว ซ่ึงเมื่อรวมกับยอดเงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.จ านวน 4,783 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
จ านวน 4,615 ล้านบาท) จะท าให้ยอดเงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.ท้ังส้ินมีจ านวน 7,534 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 8,092 ล้านบาท) 

 

 อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1) ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน (1) เงินให้สินเชื่ออื่น (2) 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

 

31 มีนาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

จัดชั้นปกติ 0.82 0.83 1.38 1.43 1 1 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 7.54 11.56 17.08 16.80 2 2 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 26.42 26.59 37.94 37.75 100 100 
จัดชั้นสงสัย 26.75 26.60 37.94 37.75 100 100 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 27.91 27.67 37.94 37.75 100 100 
(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่า

ส ารองข้ันต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราท่ีใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองข้ันต่ าของ ธปท. 
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3.3.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารฯ มีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 137,561 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 137,493 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อส าหรับรถยนต์และ
สัญญาเช่าการเงินส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี            

แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 47,222 95,361 6,909 7,022 156,514 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,058) (8,734) (297) (3,838) (18,927) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (22) (4) - - (26) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า               
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 41,142 86,623 6,612 3,184 137,561 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (2,695) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    134,866 

(1)  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ
ลูกหนี้รายตัวแล้ว 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี            

แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 47,723 94,964 6,502 7,133 156,322 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)  (6,089) (8,621) (277) (3,809) (18,796) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (24) (9) - - (33) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า                
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 41,610 86,334 6,225 3,324 137,493 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (3,218) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    134,275 

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ
ลูกหนี้รายตัวแล้ว 
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3.3.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่าค านวณตามเกณฑ์                        

ธปท.(2) ณ วันที่ 
มูลค่าค านวณตามเกณฑ์                         
ของธนาคารฯ ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรบัรู้รายได้ (1) 8,007 8,040 8,846 8,618 

(1)  ค านวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี 
(2) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

3.3.6 รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

   ณ วันที่ 

   31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1) 19,100 18,969 
(1) จ านวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งแสดงสุทธิจ ากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ 

3.3.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 

ลูกหนี้ที่ได้ท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างงวด   
จ านวนลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

การช าระหนี้ (ราย) 277 349 
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท) 83 102 
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท) 84 102 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ล้านบาท) - - 
อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้างหนี้ (ปี)   

ลูกหนี้เช่าซื้อ 4 4 
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ 4 4 
ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน 5 5 

ข้อมูลส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่าน              
การปรับโครงสร้างมีดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้  55 80 
จ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับช าระ 316 409 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาแล้วดังนี ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มี                          
การปรับโครงสร้างหนี้ 13,492 2,876 14,261 3,176 

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

3.4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
  กล่าวถึง ต่ ากว่า   ส ารอง  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นงวด 2,512,050 3,194,214 1,268,714 586,227 531,021 2,951,428 11,043,654 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม 
(ลดลง) ในระหว่างงวด (191,560) (615,052) 358,670 302,290 205,732 466,693 526,773 

หน้ีสูญตัดบัญชี - - (4,695) (351,894) (261,449) - (618,038) 
ยอดปลายงวด 2,320,490 2,579,162 1,622,689 536,623 475,304 3,418,121 10,952,389 

 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
  กล่าวถึง ต่ ากว่า   ส ารอง  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 3,319,945 3,591,610 888,764 422,734 389,060 2,088,234 10,700,347 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม 
(ลดลง) ในระหว่างปี (781,513) (394,103) 542,716 1,415,835 2,762,741 863,194 4,408,870 

หน้ีสูญตัดบัญชี - - (99,726) (1,251,562) (2,620,744) - (3,972,032) 
โอนออกจากการขายลูกหน้ี  (26,382) (3,293) (63,040) (780) (36) - (93,531) 
ยอดปลายป ี 2,512,050 3,194,214 1,268,714 586,227 531,021 2,951,428 11,043,654 

3.4.2  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามประเภทการกันเงินส ารอง 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 
กันเงินส ารอง 
เป็นรายลูกหนี้ 

กันเงินส ารอง 
เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นงวด 3,620,998 4,471,228 2,951,428 11,043,654 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลดลง)  
 ในระหว่างงวด (133,490) 193,570 466,693 526,773 
หนี้สูญตัดบัญชี (81,904) (536,134) - (618,038) 

ยอดปลายงวด 3,405,604 4,128,664 3,418,121 10,952,389 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 กันเงินส ารอง 
เป็นรายลูกหนี้ 

กันเงินส ารอง 
เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 4,502,267 4,109,846 2,088,234 10,700,347 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี 1,195,678 2,349,998 863,194 4,408,870 
หนี้สูญตัดบัญชี (1,983,416) (1,988,616) - (3,972,032) 
โอนออกจากการขายลูกหนี้                          (93,531) - - (93,531) 

ยอดปลายปี 3,620,998 4,471,228 2,951,428 11,043,654 

3.4.3 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
ยอดต้นงวด/ป ี 8,146 8,948 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ป ี - - 

ตัดจ าหน่ายระหว่างงวด/ป ี (201) (802)  

ยอดปลายงวด/ป ี 7,945 8,146 

3.4.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 6,705 6,309 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) 2,635 2,386 
(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์  ธปท.                

ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.5 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

 3.5.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   ค่าเผื่อขาดทุนที่บันทึก 

 ราคาทุน ณ วันที ่ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ในบัญชีแล้ว ณ วันที่ 

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ (1) 1 1 - - 1 1 
(1) เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีออกโดยสถาบันการเงินซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศส่ังปิดกิจการเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2540  
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3.5.2 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหน้ี (1)  
ณ วันที ่

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์     
ณ วันที ่

เงินลงทุนในลกูหน้ี                     
ที่รับโอนมา ณ วันที ่

ทรัพยส์ินรอการขาย 
ณ วันที ่

รวม 
ณ วันที ่

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

ลูกหน้ีจัดชั้นปกต ิ 260,439 264,469 - - - - - - 260,439 264,469 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถงึ            
เป็นพิเศษ 16,776 16,533 - - - - - - 16,776 16,533 

ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่า
มาตรฐาน 3,758 3,356 - - - - - - 3,758 3,356 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 1,566 1,536 - - - - - - 1,566 1,536 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสญู 1,381 1,417 34 36 13 13 1 12 1,429 1,478 

รวม 283,920 287,311 34 36 13 13 1 12 283,968 287,372 

(1)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื่น และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 

3.5.3 การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับสินเชื่อที่กันส ารองเป็นรายกลุ่ม 
(Collective Approach) 

3.5.3.1 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลหน้ี                                   
ณ วันท่ี 

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้ง         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1)              

ณ วันท่ี 

อัตราท่ีใช้ในการตั้ง                           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)                             

ณ วันท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3)                   
ณ วันท่ี 

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 123,301 122,837 123,301 122,837 0.82 0.83 1,006 1,018 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11,068 11,319 11,068 11,319 7.54 11.56 835 1,309 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,695 1,811 1,695 1,811 26.42 26.59 448 481 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 892 900 892 900 26.75 26.60 239 239 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 597 614 597 614 27.91 27.67 167 170 

รวม 137,553 137,481 137,553 137,481   2,695 3,217 

(1) ธนาคารฯไมไ่ด้น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหน้ีเงินต้นคงค้างในการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงไดร้วมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารอง
ขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 

(3) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส าร องของลูกหน้ี            
รายตัวแล้ว 

 



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

15 

3.5.3.2  สินเชื่อจ าน าทะเบียน 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลหน้ี                                     
ณ วันท่ี 

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้ง         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ              

ณ วันท่ี 

อัตราท่ีใช้ในการตั้ง                           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1)                          

ณ วันท่ี 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)                   

ณ วันท่ี 

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 22,514 22,835 22,514 22,835 1.38 1.43 310 327 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3,547 2,816 3,547 2,816 17.08 16.80 606 473 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,057 923 1,057 923 37.94 37.75 401 348 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 267 236 267 236 37.94 37.75 101 89 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 42 45 42 45 37.94 37.75 16 17 

รวม 27,427 26,855 27,427 26,855   1,434 1,254 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงไดร้วมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารอง
ขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 

 (2) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ี            
รายตัวแล้ว 

3.5.4 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
จ านวนรายลูกหน้ี  

ณ วันท่ี  
มูลหน้ี  
ณ วันท่ี  

หลักประกัน  
ณ วันท่ี  

ท่ีบันทึกในบัญชีแล้ว (2)                            
ณ วันท่ี  

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม

2561 
   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

1.  บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่าย 
 ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 1 1 561 578 515 531 561 (3) 578 (3) 

2.  บริษัทอืน่ท่ีมิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่มผีลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัท                   
จดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเพิก
ถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 10 1,078 1,285 232 263 12 49 

3.  บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่
ระหว่างการฟื้นฟูการ
ด าเนินงาน - - - - - - - - 

4.  บริษัทท่ีรายงานผู้สอบบัญชี
ระบุว่ามีปัญหาเก่ียวกับ 

 ความด ารงอยู่ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 10 11 1,639 1,863 747 794 573 627 

(1) บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน 
(2) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(3) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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3.6 สินทรัพย์อื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ 530,292 555,809 
ดอกเบี้ยค้างรับ 7,512 20,365 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 64,412 77,689 
เงินมัดจ า 61,502 60,542 
ลูกหน้ีอื่น 508,764 584,727 
สินทรัพย์อื่น ๆ  273,164 214,809 
รวมสินทรัพย์อื่น 1,445,646 1,513,941 

3.7 เงินรับฝาก 

3.7.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,627,773 2,701,977 
ออมทรัพย์ 47,371,147 54,683,842 
จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 12,618,217 10,155,146 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 32,658,601 26,368,304 
  - เกิน 1 ปี 4,252,879 3,551,294 

บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก 102,425,753 97,755,169 
รวม 201,954,370 195,215,732 

 



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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3.7.2 จ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 200,581,716 191,278,046 
เกิน 1 ปี 1,372,654 3,937,686 
รวมเงินรับฝาก 201,954,370 195,215,732 
(1)  รวมสัญญาที่ครบก าหนดแล้ว   

3.7.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากทั้งจ านวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของ                      
ผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ 

3.8 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินกู้ยืมในประเทศ   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 6,680,000 6,680,000 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 33,000,000 43,000,000 
ตั๋วแลกเงิน 36,122 36,122 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 797 797 
รวม 39,716,919 49,716,919 

 



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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3.8.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน 
ดังนี ้

ช่วงเวลา 
ท่ีออกหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย 
ณ วันท่ี  

มูลค่า                  
ท่ีตราไว้  

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบ้ีย 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

(บาท) 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

  

 (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2557 - 1.60 1,000 - 1,600 ปี 2567 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2557 - 0.80 1,000 - 800 ปี 2567 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2570 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 600 600 ปี 2570 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 - 1,000 1,200 - ปี 2572 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 - 1,000 1,200 - ปี 2572 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 

รวม    6,680 6,680   

3.8.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 
ดังนี ้

ช่วงเวลา            
ท่ีออกหุ้นกู้ 

ประเภท     
หุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย                        
ณ วันท่ี 

มูลค่า                  
ท่ีตราไว้  

ยอดคงเหลือ                              
ณ วันท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบ้ีย 

  31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

(บาท) 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

  

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2559 หุ้นกู้ระยะยาว 5.00 10.00 1,000 5,000 10,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว 8.00 13.00 1,000 8,000 13,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.75 - 1.85 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 8.00 8.00 1,000 8,000 8,000 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.68 - 1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 12.00 12.00 1,000 12,000 12,000 ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.65 - 2.05 ต่อปี 
รวม     33,000 43,000   

3.8.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50  
ต่อปี 
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3.9 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ธนาคารฯบันทึกหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท 
เนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย                   
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน โดยธนาคารฯได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯตาม
กฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ธนาคารฯรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก าไรขาดทุนของงวดปัจจุบัน 

3.10  หนี้สินอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ภาษีหัก ณ ที่จา่ยและภาษีอ่ืน ๆ ค้างจ่าย 108,654 240,570 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 261,838 390,106 
รายได้รับล่วงหน้า 1,515,381 1,442,405 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 2,366,265 2,393,364 
บัญชีพักเจ้าหน้ี 1,083,275 1,082,473 
หน้ีสินอื่น ๆ  310,547 321,862 
รวมหน้ีสินอื่น 5,645,960 5,870,780 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสส าหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษัทใหญ่ส าหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัสประจ าปี
บางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั้นจะมีการกันส่วนไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก  5 ปีข้างหน้า 
ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยค านวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปี
จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายช าระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารฯมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจ านวนเงิน 
ประมาณ 328 ล้านบาท และ 311 ล้านบาท ตามล าดับ 
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3.11 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ธนาคารฯด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ 
สินเชื่อจ าน าทะเบียน สินเชื่อธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับ                
ตราสารทุนและสินทรัพย์อ่ืน 

ส าหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงิน
ส ารองส่วนเกินจากการจัดชั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินส ารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรร
ตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,543,024 2,543,024 
เงินส ารองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 15,959,967 15,959,967 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 199,179 197,999 

หัก: รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ (1,060,565) (972,378) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 27,841,281 27,928,288 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนดิไม่สะสมเงินปันผล        1 1 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 27,841,282 27,928,289 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,680,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 684,110 664,553 

เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 561,074 571,301 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่2 7,925,184 7,915,854 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น 35,766,466 35,844,143 
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(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทนุ ธนาคารฯ กฎหมายก าหนด ธนาคารฯ กฎหมายก าหนด 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.52 7.00 17.85 6.375 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 17.52 8.50 17.85 7.875 
เงินกองทุนทัง้หมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 22.51 11.00 22.91 10.375 

 เพื่อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารง
เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารฯ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ไว้ใน Website ของธนาคารฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 แล้ว 

3.12 รายได้ดอกเบี้ย 

 รายได้ดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 210,001 155,685 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 33,749 29,558 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 1,955,295 2,087,957 
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 1,929,878 1,988,866 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 4,128,923 4,262,066 
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3.13 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 
เงินรับฝาก 741,768 608,276 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,218 3,214 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 278,941 277,717 
ตราสารหน้ีที่ออก   

- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 70,105 78,916 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 170,845 244,524 

เงินกู้ยืม 225 225 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,264,102 1,212,872 

3.14 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                        
31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   

- การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 1,397 1,759 
- การบริการการประกันภัย 443,624 646,205 
- การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน - 7,670 
- อื่น ๆ 241,550 242,969 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 686,571 898,603 
ค่าใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (19,548) (23,834) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 667,023 874,769 
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3.15 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตรา

แลกเปลี่ยน (16,891) 69 
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 16 (2,024) 
- ตราสารหน้ี 6,154 4,484 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ (10,721) 2,529 

3.16 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 
2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 
ก าไรจากการขาย   

- ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด 2,879 2,552 
- เงินลงทุนทั่วไป - 195,566 

รวม 2,879 198,118 
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า    

- เงินลงทุนทั่วไป 2,078 24 

รวม 2,078 24 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,957 198,142 
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3.17 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2562 2561 

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด (โอนกลับ) (73) (105) 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 104,156 850,979 
รวม 104,083 850,874 

3.18 รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2562 2561 

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 17,414 23,100 
รายได้เงินปันผล 28,595 28,520 
อื่น ๆ 16,346 15,715 
รวม 62,355 67,335 
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3.19 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 14,238 17,221 
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจ าหน่าย 23,405 22,327 
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 69,551 272,682 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 18,695 19,475 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดมา 17,394 17,043 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 14,198 16,912 

อื่น ๆ 33,329 38,863 

รวม 190,810 404,523 

3.20 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบังวด 441,783 400,628 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช:ี   
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว                    
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (116,181) (110,201) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 325,602 290,427 
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3.21 องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   
เงินลงทุนเผื่อขาย:   
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 2,325 (3,522) 
หัก: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ส าหรับก าไรที่รวมอยู่ใน    

ก าไรหรือขาดทนุ - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2,325 (3,522) 

ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (465) 704 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวดสุทธ ิ 1,860 (2,818) 

3.22 ภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 

 

จ านวนก่อน
ภาษ ี

ผลประโยชน์             
(ค่าใช้จ่าย)

ภาษ ี
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษ ี

ผลประโยชน์             
(ค่าใช้จ่าย)

ภาษ ี
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 2,325 (465) 1,860 (3,522) 704 (2,818) 

 2,325 (465) 1,860 (3,522) 704 (2,818) 

3.23 ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (พันบาท) 1,320,424 1,169,768 
จ านวนหุน้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 921,568 921,568 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1.43 1.27 
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3.24 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด (อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561         
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
ยอดคงค้าง    
บริษัทใหญ ่   
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   
เงินรบัฝาก 612,836 641,306 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 329 89 
เงินปนัผลค้างจ่าย - 3,593,665 
หนี้สินอื่น 122,674 123,647 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน    
สินทรัพย์อื่น:   
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 15,347 31,216 
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 126 322 
   บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด 10,988 9 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 107 - 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ)   
เงินรบัฝาก:   
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  72,493 69,583 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด  289,972 438,790 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด  233,703 170,036 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  16,357 40,748 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 712,318 714,061 
   บริษัท ไพรมัส ลีสซ่ิง จ ากัด                                                                           

(อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) 
32,898 32,898 

   บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด 2,206 1,561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน):   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 147,126 78,391 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด  37,669 209,213 
   บริษัทหลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 249,381 269,931 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย:   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 17 6 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด  52 105 
   บริษัทหลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 168 13 
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 103 6 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 239 474 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด  155 161 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  27 90 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 1,509 188 
หนี้สินอื่น:   
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 114,150 108,910 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 18,929 16,928 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 2,283 4,274 
ภาระผูกพัน - การค้ าประกัน:   
บริษัทใหญ ่   
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,136 1,136 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน   
บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 540 540 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด 440 440 
บริษทั ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 200 200 
บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด 1,014 918 
บริษทั ออล-เวย์ส จ ากัด 100 100 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ                       
1 มกราคม 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ณ วันที่                     
1 มกราคม 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันที่                     
31 มีนาคม 2562 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย์):     
บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 300,000 - - 300,000 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ  
 ทิสโก้ จ ากัด 100,000 - (50,000) 50,000 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

เงื่อนไขและนโยบายในการก าหนดราคา  2562 2561 

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด    
บริษัทใหญ่    
รายได้อื่น 333 250 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยง 
 และการเงิน งานบริหารทรัพยากรบคุคล
และงานด้านธุรการ 

398,616 356,899 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี้ยจ่าย 2,850 1,949 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายอื่น 2,509 3,637 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ดอกเบี้ยรับ 2,622 2,221 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 47 207 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
รายได้อื่น 27,782 2,549 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 114,150 87,600 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 
 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

157,000 106,500 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 7,390 10,738 อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่น 
ดอกเบี้ยจ่าย 2,425 872 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายอื่น 2,349 537 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชก้ับลูกค้ารายอื่น 
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เงินให้สินเชื่อแก่พนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินให้สินเช่ือ (1) 2,073 2,140 
(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อท่ัวไป 

รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินรบัฝาก 51,344 97,403 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนักงานที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญในระหว่างงวด และผลประโยชน์อ่ืนของ
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20 19 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 17 3 
รวม 37 22 

3.25 ส่วนงานด าเนินงาน  

ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบัน ธนาคารฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของธนาคารฯส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ บริหารเงินและอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง             
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562       
รายได้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,168 271 210 3,649 - 3,649 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 968 968 (968) - 

รวมรายได้ 3,168 271 1,178 4,617 (968) 3,649 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,426 266 173 2,865 - 2,865 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 650 19 (2) 667 - 667 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 92 (14) 1,007 1,085 (968) 117 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,168 271 1,178 4,617 (968) 3,649 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์                            
และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (75) (6) (239) (320) - (320) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (1,696) (118) (733) (2,547) 968 (1,579) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (398) 32 262 (104) - (104) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (2,169) (92) (710) (2,971) 968 (2,003) 

       
ก าไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 999 179 468 1,646 - 1,646 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (326) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      1,320 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ บริหารเงินและอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง             
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561       
รายได้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,595 348 329 4,272 - 4,272 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 871 871 (871) - 

รวมรายได้ 3,595 348 1,200 5,143 (871) 4,272 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,626 320 103 3,049 - 3,049 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 850 28 (3) 875 - 875 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 119 - 1,100 1,219 (871) 348 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,595 348 1,200 5,143 (871) 4,272 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์                            
และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (72) (5) (199) (276) - (276) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (1,751) (130) (675) (2,556) 871 (1,685) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (934) (59) 142 (851) - (851) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (2,757) (194) (732) (3,683) 871 (2,812) 

       
ก าไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 838 154 468 1,460 - 1,460 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (290) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      1,170 
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 ธนาคารฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                      
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว  

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มี
มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

3.26 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 3.26.1 การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

การค้ าประกันอื่น 477,094 753,963 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 149,597 351,660 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  600,000 1,200,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  703,637 717,751 

อื่น ๆ  820,587 517,961 
รวม 2,750,915 3,541,335 

3.26.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีคดีซึ่งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย                
เป็นจ านวนรวมประมาณ 332 ล้านบาท และ 333 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่
สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้อง
ดังกล่าวต่องบการเงิน 

3.26.3 ภาระผูกพันอื่น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส านักงานและสาขา 
สัญญาดังกล่าวมีอายุประมาณ 1 - 15 ปี 
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
จ่ายช าระภายใน   

ไม่เกิน 1 ปี 172 159 
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี 186 203 
มากกว่า 5 ปี 29 32 

ค) ธนาคารฯมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 
โดยการรับประกันดังกล่าวมีก าหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย  

3.27 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ธนาคารฯใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ ธนาคารฯจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับ ตามประเภท
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย      

ตราสารทุน 4 4 - - 4 
ตราสารหนี้ 5,313 - 5,313 - 5,313 

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 16 - 16 - 16 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 4 - 4 - 4 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6 - 6 - 6 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย      

ตราสารทุน 4 4 - - 4 
ตราสารหนี้ 6,780 - 6,780 - 6,780 

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 11 - 11 - 11 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 และ 3 

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  

ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที  อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

4. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 
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