
 

 

 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
30 มิถุนายน 2565 





บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
เงินสด 1,021,230         1,103,425         70                     -                        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.1, 3.8 32,554,068       30,489,211       893,609            22,584              
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 3.2 2,242,595         2,081,052         1,048,744         1,048,821         
เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.8 7,023,164         8,042,759         462,198            202,271            
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ 3.5 847,062            809,629            20,069,244       20,069,144       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 3.6, 3.8
   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 220,487,804      220,419,498      3,400,000         3,310,000         
   ดอกเบ้ียค้างรับและรายได้ดอกเบ้ียท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,633,507         1,712,501         -                        -                        
   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 222,121,311      222,131,999      3,400,000         3,310,000         
   หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (17,146,407)      (17,469,825)      -                        -                        
   หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 3.7 (11,297,686)      (11,740,174)      (4,420)               (4,303)               
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 193,677,218      192,922,000      3,395,580         3,305,697         
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 107,890            120,522            -                        -                        
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 27,305              27,305              910,728            910,728            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,751,410         2,780,562         762,406            781,673            
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 713,051            752,829            460                   600                   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 106,605            130,919            61,427              74,171              
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.19 715,798            759,729            265,182            255,234            
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ 955,714            1,131,229         -                        -                        
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย -                        -                        -                        4,590,530         
สินทรัพย์อ่ืน 3.9 1,979,257         2,470,763         203,562            199,467            
รวมสินทรัพย์ 244,722,367      243,621,934      28,073,210       31,460,920       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ
หน้ีสิน
เงินรับฝาก 3.10 168,878,691      166,541,926      -                        -                        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,883,920         8,080,700         -                        565,000            
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 245,378            274,432            -                        -                        
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 3.3 46,505              3,385                -                        -                        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 3.11 17,126,919       14,961,919       8,650,000         6,065,000         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 658,979            707,179            474                   614                   
ประมาณการหน้ีสิน 3.12 1,594,748         1,728,981         274,991            303,612            
เจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิ 455,245            1,521,353         -                        -                        
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 408,121            481,691            13,800              11,256              
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 704,197            661,620            51,986              14,125              
หน้ีสินอ่ืน 3.13 8,468,977         7,458,365         1,684,550         1,680,799         
รวมหน้ีสิน 205,471,680      202,421,551      10,675,801       8,640,406         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม





(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรหรือขำดทุน:
รายได้ดอกเบ้ีย 3.15 3,616,492        3,753,911        16,261            14,544            
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 3.16 (509,861)         (604,933)         (12,570)           (9,960)             
รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 3,106,631        3,148,978        3,691              4,584              
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,276,559 1,355,341 -                      -                      
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (108,583)         (130,463)         (5,315)             (4,695)             
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 3.17 1,167,976        1,224,878        (5,315)             (4,695)             
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 173,118           255,704           36,356            22,689            
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,634              817                 8                     -                      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 3.5.2 14,651            10,783            -                      -                      
รายได้เงินปันผล 13,883            12,884            7,288              -                      
ค่าปรับท่ีเก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 41,153            43,937            -                      -                      
รายได้การบริหารงานสนับสนุน 3.20 -                      -                      532,761           526,000           
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 43,969            16,660            19,138            19,168            
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,564,015        4,714,641        593,927           567,746           
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 1,537,315        1,421,927        181,564           257,733           
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,718              4,575              5,718              4,575              
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 341,808           353,788           187,365           164,665           
ค่าภาษีอากร 60,130            59,467            79                   (182)                
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 179,574           240,209           13,735            20,890            
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 2,124,545        2,079,966        388,461           447,681           
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 3.18 139,874           555,353           1,011              6,832              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,299,596        2,079,322        204,455           113,233           
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.19 451,051           413,172           40,803            22,702            
ก ำไรส ำหรับงวด 1,848,545        1,666,150        163,652           90,531            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (14,798)           2,267              (20)                  4,607              
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมค้า -
   การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า (ขาดทุน) 3.5.2 5,148              (1,642)             -                      -                      
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 2,960              (453)                4                     (921)                
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) (6,690)             172                 (16)                  3,686              
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 167,819           15,715            31,180            (1,504)             
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (33,341)           (3,204)             (6,236)             301                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) 134,478           12,511            24,944            (1,203)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 127,788           12,683            24,928            2,483              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,976,333        1,678,833        188,580           93,014            

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 1,848,432        1,666,057        163,652           90,531            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 113                 93                   

1,848,545        1,666,150        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 1,976,220        1,678,740        188,580           93,014            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 113                 93                   

1,976,333        1,678,833        

ก ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 2.31                2.08                0.20                0.11                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรหรือขำดทุน:
รายได้ดอกเบ้ีย 3.15 7,172,685        7,530,197        31,386            31,190            
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 3.16 (1,004,779)      (1,270,922)      (19,619)           (17,142)           
รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 6,167,906        6,259,275        11,767            14,048            
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,683,955 3,090,378 -                      -                      
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (237,945)         (322,628)         (8,018)             (9,793)             
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 3.17 2,446,010        2,767,750        (8,018)             (9,793)             
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 140,936           568,321           (77)                  35,339            
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,026              4,240              10                   -                      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 3.5.2 28,039            23,938            -                      -                      
รายได้เงินปันผล 47,133            50,301            7,288              -                      
ค่าปรับท่ีเก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 81,233            93,405            -                      -                      
รายได้การบริหารงานสนับสนุน 3.20 -                      -                      1,065,296        1,052,428        
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 70,995            48,845            38,275            38,309            
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 8,983,278        9,816,075        1,114,541        1,130,331        
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 3,047,399        2,874,393        369,206           547,396           
ค่าตอบแทนกรรมการ 10,948            9,285              10,948            9,285              
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 663,736           670,639           358,714           327,301           
ค่าภาษีอากร 122,218           125,460           2,238              2,109              
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 379,382           455,093           25,228            35,967            
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน 4,223,683        4,134,870        766,334           922,058           
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 3.18 225,205           1,398,037        2,049              9,113              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 4,534,390        4,283,168        346,158           199,160           
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.19 890,246           853,303           69,656            40,665            
ก ำไรส ำหรับงวด 3,644,144        3,429,865        276,502           158,495           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (16,758)           (4,878)             (40)                  4,606              
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมค้า -
   การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า 3.5.2 9,394              83                   -                      -                      
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,352              976                 8                     (921)                
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) (4,012)             (3,819)             (32)                  3,685              
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 167,819           14,056            31,180            (1,505)             
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (33,341)           (2,872)             (6,236)             301                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) 134,478           11,184            24,944            (1,204)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 130,466           7,365              24,912            2,481              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 3,774,610        3,437,230        301,414           160,976           

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 3,643,923        3,429,684        276,502           158,495           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 221                 181                 

3,644,144        3,429,865        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ 3,774,389        3,437,049        301,414           160,976           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 221                 181                 

3,774,610        3,437,230        

ก ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 4.55                4.28                0.35                0.20                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,534,390        4,283,168        346,158           199,160           
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 261,268           306,377           52,714            57,907            
   ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 1,065,922        2,246,017        2,049              9,113              
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (28,039)           (23,938)           -                      -                      
   ค่าเผ่ือขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) (311)                973                 -                      -                      
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (559)                (607,706)         -                      -                      
   ก าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
       และตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า (109,565)         (12,971)           (61,006)           (52,181)           
   (ก าไร) ขาดทุนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
      ผ่านก าไรหรือขาดทุน (100,537)         98,748            61,083 16,842            
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,917)             1,858              (3)                    36                   
   ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (28,444)           (16,256)           -                      -                      
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 40,709            42,556            3,156              9,935              
   รายได้ค้างรับลดลง 35,903            30,431            790                 5,606              
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 1,112,822        980,505           109,276           307,152           
   รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (6,167,906)      (6,259,275)      (11,767)           (14,048)           
   รายได้เงินปันผล (47,133)           (50,301)           (7,288)             -                      
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 7,166,270        7,465,572        29,892            31,067            
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (848,713)         (1,239,417)      (17,069)           (10,478)           
   เงินสดรับเงินปันผล 47,133            50,281            4,597,818 3,844,954
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (834,017)         (688,294)         (47,888)           (43,789)           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 6,097,276        6,608,328        5,057,915        4,361,276        
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (2,066,678)      5,729,139        (871,463)         (2,680)             
   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1,781,783)      9,386,057        (90,000)           (530,000)         
   ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 175,515           (283,663)         -                      -                      
   ลูกหน้ีส านักหักบัญชี 396,426           (504,575)         -                      -                      
   ทรัพย์สินรอการขาย 16,216            (41,472)           -                      -                      
   สินทรัพย์อ่ืน 49,380 137,772 -4,884 -8,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

2565 2564 2565 2564
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 2,336,765        (22,422,959)    -                      -                      
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (1,196,780)      2,120,374        (565,000)         (2,960,000)      
    หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (29,054)           (1,040,039)      -                      -                      
   เจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (1,066,108)      1,060,457        -                      -                      
   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 2,585,000        1,981,000        2,585,000        4,301,000        
   เจ้าหน้ีส านักหักบัญชี 496,466           (273,184)         -                      -                      
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (8,009)             (8,017)             (597)                (903)                
   หน้ีสินอ่ืน (678,677)         (367,004)         (105,524)         (84,722)           
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 5,325,955        2,082,214        6,005,447        5,074,986        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (6,158,043)      (6,442,935)      (259,967)         -                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 7,120,585        9,427,938        -                      -                      
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ (70,604)           (34,045)           (16,626)           (20,552)           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,079)             (16,308)           (3,935)             (10,201)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,130              49                   -                      -                      
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      (100)                -                      
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 888,989           2,934,699        (280,628)         (30,753)           
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 2,800,000        -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (3,220,000)      -                      -                      -                      
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (152,536)         (138,877)         (146)                (146)                
เงินปันผลจ่าย (5,724,603)      (5,044,087)      (5,724,603)      (5,044,087)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (6,297,139)      (5,182,964)      (5,724,749)      (5,044,233)      
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (82,195)           (166,051)         70                   -                      
เงินสด ณ วันต้นงวด 1,103,425        1,220,207        -                      70                   
เงินสด ณ วันปลำยงวด 1,021,230        1,054,156        70                   70                   

-                      -                      -                      -                      
ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   สินทรัพย์สิทธิการใช้ 100,819           10,801            -                      -                      
   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหน้ีเพ่ือช าระหน้ี 921,501           825,349           -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนเกินทุน
(ต ่ากว่าทุน) รายการปรับปรุง

จากการวัดมูลค่า จากการรวมกิจการ ส่วนของผู้มี
เงินลงทุนที วัดด้วย ส่วนแบ่ง ตามแผน รวม ส่วนได้เสีย
มูลค่ายุติธรรม ส่วนเกินทุน ก่าไรขาดทุน การปรับโครงสร้าง ส่วนของ ที ไม่มีอ่านาจ

ส่วนเกินมูลค่า ผ่านก่าไรขาดทุน จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอื น การถือหุ้นภายใต้ ผู้ถือหุ้นของ ควบคุมของ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ เบ็ดเสร็จอื น สินทรัพย์ ในการร่วมค้า การควบคุมเดียวกัน รวม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทฯ บริษัทย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 99                   8,006,456       1,018,408       5,871                      1,157,138       (4,358)            679,266                  1,837,917       801,000          27,795,056     39,458,936     3,143              39,462,079     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4) -                     -                     -                     -                              -                     -                     -                              -                     -                     (5,044,087)     (5,044,087)     -                     (5,044,087)     
ก่าไรส่าหรับงวด -                     -                     -                     -                              -                     -                     -                              -                     -                     3,429,684       3,429,684       181                 3,429,865       
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                     -                     -                     (3,902)                     -                     83                   -                              (3,819)            -                     11,184            7,365              -                     7,365              
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                     -                     -                     (3,902)                     -                     83                   -                              (3,819)            -                     3,440,868       3,437,049       181                 3,437,230       
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก่าไรสะสม -                     -                     -                     -                              (1,810)            -                     -                              (1,810)            -                     2,207              397                 -                     397                 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 99                   8,006,456       1,018,408       1,969                      1,155,328       (4,275)            679,266                  1,832,288       801,000          26,194,044     37,852,295     3,324              37,855,619     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 99                   8,006,456       1,018,408       2,205                      1,153,487       (6,870)            679,266                  1,828,088       801,000          29,543,039     41,197,090     3,293              41,200,383     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4) -                     -                     -                     -                              -                     -                     -                              -                     -                     (5,724,603)     (5,724,603)     -                     (5,724,603)     
ก่าไรส่าหรับงวด -                     -                     -                     -                              -                     -                     -                              -                     -                     3,643,923       3,643,923       221                 3,644,144       
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                     -                     -                     (13,406)                   -                     9,394              -                              (4,012)            -                     134,478          130,466          -                     130,466          
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                     -                     -                     (13,406)                   -                     9,394              -                              (4,012)            -                     3,778,401       3,774,389       221                 3,774,610       
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก่าไรสะสม -                     -                     -                     -                              (1,810)            -                     -                              (1,810)            -                     2,207              397                 -                     397                 
ส่วนได้เสียที ไม่มีอ่านาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง -                     -                     -                     -                              -                     -                     -                              -                     -                     -                     -                     (100)               (100)               
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 99                   8,006,456       1,018,408       (11,201)                   1,151,677       2,524              679,266                  1,822,266       801,000          27,599,044     39,247,273     3,414              39,250,687     

-                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินน้ี

ก่าไรสะสมทุนที ออกและช่าระแล้ว

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องค์ประกอบอื นของส่วนของเจ้าของ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565

ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน)
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนที วัดด้วย ส่วนเกินทุน

   มูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไร จากการตีราคา
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น สินทรัพย์ รวม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564 99                     8,006,456         87                     7,031,436         (1,229)                           305,659               304,430                     801,000            6,972,541         23,116,049       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4) -                        -                        -                        -                        -                                    -                           -                                 -                        (5,044,087)        (5,044,087)        
ก่าไรส่าหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                                    -                           -                                 -                        158,495            158,495            
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                        -                        -                        -                        3,685                            -                           3,685                         -                        (1,204)               2,481                
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่าหรับงวด -                        -                        -                        -                        3,685                            -                           3,685                         -                        157,291            160,976            
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก่าไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (334)                     (334)                           -                        417                   83                     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 99                     8,006,456         87                     7,031,436         2,456                            305,325               307,781                     801,000            2,086,162         18,233,021       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 99                     8,006,456         87                     7,031,436         2,457                            304,985               307,442                     801,000            6,673,994         22,820,514       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุฯ 4) -                        -                        -                        -                        -                                    -                           -                                 -                        (5,724,603)        (5,724,603)        
ก่าไรส่าหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                                    -                           -                                 -                        276,502            276,502            
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                        -                        -                        -                        (32)                                -                           (32)                             -                        24,944              24,912              
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                        -                        -                        -                        (32)                                -                           (32)                             -                        301,446            301,414            
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก่าไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (333)                     (333)                           -                        417                   84                     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 99                     8,006,456         87                     7,031,436         2,425                            304,652               307,077                     801,000            1,251,254         17,397,409       

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื นของส่วนของเจ้าของ

ก่าไรสะสมทุนที ออกและช่าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดทำและการแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) โดยกลุ่มบริษัท
เลือกนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด                       
ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปีและเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดในประกาศ  ธปท.              
ที่ สนส. 21/2561 เร่ือง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็น
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กลุ่มบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้       

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม             
ในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและ             
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ               
กลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ       
กลุ่มบริษัทได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่ งต้อง                  
มีการประมาณการอย่างต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวมระหว่างกาล  

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่            
31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นเพิ่มเติมในระหว่างงวดปัจจุบัน 
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1.4 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด 2565 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ             
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2565                        
มาถือปฏิบัติ ซึ่งการถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

1.5.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว                 
และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูก หนี้ตามแนวทางของ ธปท. โดยมีการให้                      
ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่  1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. 
จะมีการเปลี่ยนแปลง 

ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กลุ่มบริษัทจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งสอดค ล้องกับ
หนังสือเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เร่ือง แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน)                     
ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1)                  
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะนี้จะมีทางเลือกสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้มาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราวทางบัญชีสำหรับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง โดย 

- จัดชั้นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ                    
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไข
การจ่ายชำระหนี้ในข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ไว้ชัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 

- จัดชั้นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ หากลูกหนี้สามารถชำระ
เงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชำระเงิน
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

- การให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  สามารถจัดเงินให้สินเชื่อส่วนเพิ่มเป็น              
ชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
การจา่ยชำระหนี้ตามข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ได้ 
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- จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing 
หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจำนวนวันค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ เกินกว่า 30 วัน  
หรือ 1 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อตกลง 

- ใช้ อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริงใหม่ เป็นอัตราคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ป รับปรุง                            
โครงสร้างหนี้ได้ หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่าง เดียว เช่น การขยาย                
ระยะเวลาการชำระหนี้ การให้ระยะเวลาปลอดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย (Grace period) หรือการปรับ
ลักษณะของหนี้จากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 2) การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ในลักษณะนี้กลุ่มบริษัทจะต้องถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันเงินสำรองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงสามารถนำแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของ ธปท.ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 นี้  
มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได้ 

ซึ่งการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทั้ง 2 รูปแบบ กลุ่มบริษัทสามารถคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว   

ทั้งนี้ ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทั้ง             
2 รูปแบบ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเลือกที่จะถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันเงินสำรองตามมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  และนำเฉพาะแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ            
ความเสี่ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของ ธปท. ตามที่กล่าวข้างต้นนี้  มาใช้เป็น                        
แนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 สำหรับสินเชื่อ               
บางประเภทเท่านั้น 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน            
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน 
(Holding company) โดยมีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 48/49 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

4 

2.2 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ                    
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน                  
กับบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม บุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ               
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม                            
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                         
ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 

3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

3.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวม
รวมรายการที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทำสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน            
ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนืตามธุรกรรม 

ซ้ือคืนภาคเอกชน ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ธนาคารพาณิชย์ 16,000,000 11,200,000 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 13,500,000 16,000,000 

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังนี ้
 (หน่วย: พันบาท) 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รบัเปน็ประกัน 

ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ธนาคารพาณิชย์ 15,947,400 11,332,000 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 13,678,300 16,162,500 

 นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรวมถึง
เงินรับค่าเบี้ยประกันภัยที่กลุ่มบริษัทได้รับจากผู้เอาประกันภัยจำนวน 279 ล้านบาท และ 353 ล้านบาท 
ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องนำส่งเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัย และกลุ่มบริษัท                     
ไม่สามารถนำไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่งต้ังนายหน้า  
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3.2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที ่

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

อื่น ๆ     
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด   

ในประเทศ 93,088 185,720 93,088 183,023 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ต่างประเทศ 293,082 240,070 293,082 241,448 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ           

ของตลาดในประเทศ 231,289 952,434 231,289 790,261 
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ 54,856 55,697 54,856 58,947 
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 803,120 808,674 803,120 807,373 

 1,475,435 2,242,595 1,475,435 2,081,052 

บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 767,160  605,617  
รวม 2,242,595  2,081,052  

 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

อื่น ๆ     
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ต่างประเทศ 293,082 240,070 293,082 241,448 
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 803,120 808,674 803,120 807,373 

 1,096,202 1,048,744 1,096,202 1,048,821 

บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (47,458)  (47,381)  
รวม 1,048,744  1,048,821  
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3.3 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange 
contract) เพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงนิ มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงนิ 
ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน - 46,505 1,734,792 - 3,385 1,512,926 

รวม - 46,505 1,734,792 - 3,385 1,512,926 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 

3.4 เงินลงทุน 

3.4.1 เงินลงทุนจำแนกตามประเภทของเงินลงทุน  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนจำแนกตามประเภทของเงินลงทุนได้ดังน้ี 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 
ราคาทุน                 

ตัดจำหน่าย 
มูลค่า  

ยุติธรรม 
ราคาทุน                 

ตัดจำหน่าย 
มูลค่า  

ยุติธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม              
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,793,976 6,776,483 7,816,804 7,816,118 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 443,126 246,681 423,121 226,641 

 7,237,102 7,023,164 8,239,925 8,042,759 

หัก: ค่าเผื่อการปรบัมูลค่า (213,938)  (197,166)  
รวม 7,023,164  8,042,759  
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 199,936  199,921  
     
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     
เงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอนมา 8,903  11,958  
หัก:  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (8,903)  (11,958)  
รวม -  -  
รวมเงินลงทนุ 7,023,164  8,042,759  
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  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 
ราคาทุน                 

ตัดจำหน่าย 
มูลค่า  

ยุติธรรม 
ราคาทุน                 

ตัดจำหน่าย 
มูลค่า  

ยุติธรรม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                 

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 259,967 259,927 - - 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 371,662 202,271 371,662 202,271 
 631,629 462,198 371,662 202,271 
หัก: ค่าเผื่อการปรบัมูลค่า (169,431)  (169,391)  
รวมเงินลงทนุ 462,198  202,271  
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น 172,461  172,461  

3.4.2 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่   

ประเภทเงินลงทุน 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพัน 
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า 

3.4.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รวมเงินลงทุน              
ในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 

ราคาทุน 
มูลค่า

ยุติธรรม 

ค่าเผื่อ            
ผลขาดทุน               
ด้านเครดิต                  

ที่คาดว่า                  
จะเกิดขึ้น ราคาทุน 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ค่าเผื่อ            
ผลขาดทุน               
ด้านเครดิต                  

ที่คาดว่า                  
จะเกิดขึ้น 

บริษัทที่มีปัญหาในการชำระหนี้ 
หรือผิดนัดชำระหนี้ 423,121 226,641 199,921 423,121 226,641 199,921 

 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 

ราคาทุน 
มูลค่า

ยุติธรรม 

ค่าเผื่อ            
ผลขาดทุน               
ด้านเครดิต                  

ที่คาดว่า                  
จะเกิดขึ้น ราคาทุน 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ค่าเผื่อ            
ผลขาดทุน               
ด้านเครดิต                  

ที่คาดว่า                  
จะเกิดขึ้น 

บริษัทที่มีปัญหาในการชำระหนี้ 
หรือผิดนัดชำระหนี้ 371,662 202,271 172,461 371,662 202,271 172,461 
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 19,995,999 19,995,899 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 847,062 809,629 73,245 73,245 
 847,062 809,629 20,069,244 20,069,144 

3.5.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 

ประเภท
หลักทรัพย ์       

ที่ลงทุน 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่  
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ณ วันที่  
เงินปันผลรับสำหรับ               

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

30 มิถุนายน 
2564 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง       
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หุ้นสามัญ 99.99 99.99 17,641,310 17,641,210 - - 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด หุ้นสามัญ 99.99 99.99 1,075,065 1,075,065 - - 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ทิสโก้ จำกัด 
หุ้นสามัญ 99.99 99.99 110,075 110,075 - - 

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  หุ้นบุริมสิทธิ 99.99 99.99 2,866 2,866 - - 
 หุ้นสามัญ 99.99 99.99 770,053 770,053 - - 
บริษัท ทิสโก ้อินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลยี จำกัด  
หุ้นสามัญ 99.99 99.99 22,117 22,117 - - 

บริษัท ทิสโก ้อินชัวรันส์ 
โซลูชั่น จำกัด 

หุ้นสามัญ 99.99 99.99 136,655 136,655 - - 

บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จำกัด       
(อยู่ระหว่างการชำระบัญชี) 

หุ้นสามัญ 99.99 99.99 141,521 141,521 - - 

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ 
จำกัด 

หุ้นสามัญ 99.99 99.99 5,000 5,000 - - 

บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด หุ้นสามัญ 99.99 99.99 200,000 200,000 - - 

    20,104,662 20,104,562 - - 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า    (108,663) (108,663)   
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสทุธิ    19,995,999 19,995,899   
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3.5.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมค้า (บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจลีสซิ่ง) ซึ่งเป็นเงินลงทุน
ในหุ้นสามัญในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
สัดส่วนเงินลงทุน 

ณ วันที่  
ราคาทุน 
ณ วันที่ 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท ทิสโก ้โตเกียว           

ลีสซิ่ง จำกัด  
49.00 49.00 73,245 73,245 847,062 809,629 

 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
สัดส่วนเงินลงทุน 

ณ วันที่  
ราคาทุน 
ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด  49.00 49.00 73,245 73,245 

ข)  ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม 
และรับรูเ้งินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี ้

   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

ส่วนแบ่งกำไรจาก 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด       
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด          

วันที่ 30 มิถุนายน 

เงินปันผลรับ                                      
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัท ทิสโก ้โตเกียว           
ลีสซิ่ง จำกัด  14,651 10,783 5,148 (1,642) - - 
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   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งกำไรจาก ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด               

วันที่ 30 มิถุนายน 

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด       

วันที่ 30 มิถุนายน 

เงินปันผลรับ                                      
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด      

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษัท ทิสโก ้โตเกียว              
ลีสซิ่ง จำกัด  28,039 23,938 9,394 83 - - 

3.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

3.6.1  จำแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี ้   
เงินเบิกเกินบัญช ี 9,736 25,102 
เงินให้สินเชื่อ 92,759,953 89,379,736 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 127,718,115 131,006,116 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 8,544 

หัก: รายได้ทางการเงินรอรบัรู ้ (17,146,407) (17,469,825) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 203,341,397 202,949,673 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรบัและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 1,633,507 1,712,501 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 204,974,904 204,662,174 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (11,297,686) (11,740,174) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 193,677,218 192,922,000 
 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้   
เงินให้สินเช่ือ 3,400,000 3,310,000 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (4,420) (4,303) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,395,580 3,305,697 
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3.6.2   จำแนกตามประเภทการจัดชั้น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ     
เงินให้สินเช่ือของบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกจิ    

การธนาคาร                 198,423,438 198,881,036 - - 
เงินให้สินเช่ือของบริษัทย่อยอื่น 6,551,466 6,346,138 - - 
เงินให้สินเช่ือของบริษัทฯ 3,400,000 3,310,000 3,400,000 3,310,000 
หัก: รายการระหว่างกัน (3,400,000) (3,875,000) - - 

รวม 204,974,904 204,662,174 3,400,000 3,310,000 

3.6.2.1 จำแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

  เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหนี้                             

และดอกเบี้ย  
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุด้าน

เครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึ้น 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหนี้                             

และดอกเบี้ย  
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุด้าน

เครดติทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น                 
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต  
(Performing) 173,683,331 6,458,201 172,789,920 6,357,689 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการเพิ่มขึ้น                
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต  
(Under-performing) 20,756,442 2,694,041 21,555,713 3,002,574 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(Non-performing) 3,983,665 1,137,121 4,535,403 1,305,933 

รวม 198,423,438 10,289,363 198,881,036 10,666,196 
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3.6.2.2 จำแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหนี้                              

และดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุด้าน

เครดติทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหนี้                              

และดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุด้าน

เครดติทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น           
อย่างมีนัยสำคัญของความเส่ียงด้านเครดิต 
(Performing) 4,632,265 322,227 4,443,903 345,613 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการเพิ่มขึ้น                 
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Under-performing) 1,139,518 296,963 1,153,222 316,821 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                             
(Non-performing) 779,683 389,133 749,013 414,407 

รวม 6,551,466 1,008,323 6,346,138 1,076,841 

3.6.2.3 จำแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทฯ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้                           

และดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุด้าน

เครดติทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหนี้                           

และดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทนุด้าน

เครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น           
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Performing) 3,400,000 4,420 3,310,000 4,303 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการเพิ่มขึ้น            
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Under-performing) - - - - 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                             
(Non-performing) - - - - 

รวม 3,400,000 4,420 3,310,000 4,303 
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ในระหว่างงวด 2565 กลุ่มบริษัทได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตามหนังสือเวียน
ของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมียอด
คงเหลือของลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินรวม 12,878 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือดังกล่าว
ประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังคงอยู่ในช่วงพักชำระเงินต้น (ยังคงจ่ายดอกเบี้ย) หรือลดค่างวด (จ่ายดอกเบี้ยและ            
เงินต้นบางส่วน) และลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน โดยกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติการจัดชั้นและ
การกันสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

3.6.3 จำแนกตามการจัดชั้นและประเภทของลูกหนี้ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ  
การธนาคารจำแนกตามการจัดชั้นและตามประเภทของลูกหนี้ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อจำนำทะเบียน เงินให้สินเชื่ออ่ืน รวม 

 

เงินให้   
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย           

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า               

จะเกิดขึ้น 

เงินให้               
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย        

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า           

จะเกิดขึ้น 

เงินให้  
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย           

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า                          

จะเกิดขึ้น 

เงินให้    
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย         

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า           

จะเกิดขึ้น 

สินทรพัย์ทางการเงินที่ไม่มี                
การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ        
ของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Performing) 91,580 3,183 22,820 1,048 59,283 2,227 173,683 6,458 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มี               
การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ              
ของความเสี่ยงด้านเครดิต       
(Under-performing) 13,080 1,463 4,599 486 3,077 745 20,756 2,694 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) 1,915 529 731 238 1,338 370 3,984 1,137 

รวม 106,575 5,175 28,150 1,772 63,698 3,342 198,423 10,289 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อจำนำทะเบียน เงินให้สินเชื่ออ่ืน รวม 

 

เงินให้   
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้ 
และดอกเบี้ย           

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า           

จะเกิดขึ้น 

เงินให้   
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้ 
และดอกเบี้ย           

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า           

จะเกิดขึ้น 

เงินให้   
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้ 
และดอกเบี้ย           

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า           

จะเกิดขึ้น 

เงินให้   
สินเชื่อ         

แก่ลูกหนี้ 
และดอกเบี้ย           

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ที่คาดว่า           

จะเกิดขึ้น 

สินทรพัย์ทางการเงินที่ไม่มี                
การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ            
ของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Performing) 93,381 3,181 21,340 918 58,069 2,259 172,790 6,358 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มี                   
การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ        
ของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Under-performing) 14,085 1,642 4,481 543 2,990 817 21,556 3,002 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) 2,217 634 885 301 1,433 371 4,535 1,306 

รวม 109,683 5,457 26,706 1,762 62,492 3,447 198,881 10,666 

3.6.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อรวม 111,799 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 
114,797 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อสำหรับรถยนต์  อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ                     
1 ถึง 8 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ไม่เกิน                  

1 ป ี

เกิน 1 ปี                   
แต่ไม่เกิน           

5 ป ี
มากกว่า                  

5 ป ี

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มี
การดอ้ยค่า
ด้านเครดิต      รวม 

ผลรวมของเงนิลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 40,177 76,356 3,934 7,251 127,718 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (5,100) (6,632) (151) (4,835) (16,718) 
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้                

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 35,077 69,724 3,783 2,416 111,000 
ดอกเบี้ยค้างรับ 649 - - 150 799 
รวม 35,726 69,724 3,783 2,566 111,799 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น      (6,005) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ     105,794 
(1) สุทธจิากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตดัจ่าย 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ไม่เกิน                  

1 ป ี

เกิน 1 ปี                   
แตไ่ม่เกิน          

5 ป ี
มากกว่า                  

5 ป ี

สนิทรัพย์ทาง
การเงินที่มี            
การด้อยค่า           
ด้านเครดิต  รวม 

ผลรวมของเงนิลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 40,660 77,865 5,250 7,240 131,015 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (5,382) (6,933) (195) (4,547) (17,057) 
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้             

ต้องจา่ยตามสัญญาเช่า 35,278 70,932 5,055 2,693 113,958 
ดอกเบี้ยค้างรับ 676 - - 163 839 
รวม 35,954 70,932 5,055 2,856 114,797 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น      (6,362) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธ ิ     108,435 
(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 

 

3.6.5 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงค้างของ
ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี ้

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 จำนวนราย จำนวนเงนิ จำนวนราย จำนวนเงนิ 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี ้ 1,829 1,016 4,586 1,812 
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3.7 ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแยกตามแต่ละ
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน             

ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยง         

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของ 

ความเสี่ยง          
ด้านเครดิต 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินที่มี

การด้อยค่า                
ด้านเครดิต 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินที่ใช้

วิธีอย่างง่าย รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดต้นงวด 435 - - - 435 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                    

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 269 - - - 269 

ยอดปลายงวด 704 - - - 704 

      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ยอดต้นงวด - - 199,921 - 199,921 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 97 - - - 97 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Derecognition) (82) - - - (82) 

ยอดปลายงวด 15 - 199,921 - 199,936 

      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจำหน่าย      
ยอดต้นงวด - - 11,958 - 11,958 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                  

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - (3,055) - (3,055) 

ยอดปลายงวด - - 8,903 - 8,903 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน             

ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยง         

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิม่ขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของ 

ความเสี่ยง         
ด้านเครดิต 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินที่มี

การด้อยค่า                
ด้านเครดิต 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินที่ใช้

วิธีอย่างง่าย รวม 

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      
ยอดต้นงวด 6,700,439 3,319,395 1,720,340 - 11,740,174 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น 106,955 (304,470) 197,515 - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                    

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (975,757) (19,166) 1,165,419 - 170,496 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 1,346,365 222,210 32,509 - 1,601,084 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Derecognition) (397,574) (226,965) (183,295) - (807,834) 
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี (Write-off) - - (1,406,234) - (1,406,234) 

ยอดปลายงวด 6,780,428 2,991,004 1,526,254 - 11,297,686 

      
สินทรัพย์อ่ืน - ดอกเบี้ยค้างรับของเงินลงทุน      
ยอดต้นงวด - - 1,825 - 1,825 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                          

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - 1,661 - 1,661 
ยอดปลายงวด - - 3,486 - 3,486 

      
สินทรัพย์อ่ืน - ลูกหนี้อ่ืน      
ยอดต้นงวด - - - 13,295 13,295 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                          

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - 5,581 5,581 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา - - - 607 607 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Derecognition) - - - (2,151) (2,151) 
ส่วนที่ตดัออกจากบัญชี (Write-off) - - - (2,615) (2,615) 
ยอดปลายงวด - - - 14,717 14,717 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มกีารเพ่ิมขึ้น                  

อย่างมีนัยสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต            

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพ่ิมขึ้น               

อย่างมีนัยสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต  

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่า              

ด้านเครดิต               รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
ยอดต้นงวด 12 - - 12 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                      

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 450 - - 450 

ยอดปลายงวด 462 - - 462 

     
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
ยอดตน้งวด - - 172,461 172,461 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                 

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายงวด - - 172,461 172,461 

     
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ     
ยอดต้นงวด 4,303 - - 4,303 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                  

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 117 - - 117 

ยอดปลายงวด 4,420 - - 4,420 

     
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบี้ยค้างรับของเงินลงทุน     
ยอดต้นงวด - - 1,629 1,629 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                 

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - 1,482 1,482 

ยอดปลายงวด - - 3,111 3,111 
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3.8 คุณภาพสินทรัพย์ 

3.8.1 สินทรัพย์จดัชั้นตามประกาศของ ธปท. 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงินจำแนกตามการจัดชั้นได้ดังน้ี 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 

ตราสารหนี้              
ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรม         

ผ่านกำไรขาดทุน 

ตราสารหนี้               
ที่วัดมูลค่า                       

ด้วยราคาทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้             

และดอกเบี้ย  

 และตลาดเงิน เบ็ดเสร็จอื่น ตัดจำหน่าย ค้างรับ รวม  

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น           
อย่างมนีัยสำคัญของความเสี่ยง                       
ด้านเครดิต (Performing) 32,554,772 6,796,523 - 178,315,596 217,666,891 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น            
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                    
ด้านเครดติ (Under-performing) - - - 21,895,960 21,895,960 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า                  
ด้านเครดิต (Non-performing) - 226,641 8,903 4,763,348 4,998,892 

รวม 32,554,772 7,023,164 8,903 204,974,904 244,561,743 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 

ตราสารหนี้              
ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรม         

ผ่านกำไรขาดทุน 

ตราสารหนี้               
ที่วัดมูลค่า                       

ด้วยราคาทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้             

และดอกเบี้ย  

 และตลาดเงิน เบ็ดเสร็จอื่น ตัดจำหน่าย ค้างรับ รวม  

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง              
ด้านเครดิต (Performing) 30,489,646 7,816,118 - 176,668,823 214,974,587 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - 22,708,935 22,708,935 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) - 226,641 11,958 5,284,416 5,523,015 

รวม 30,489,646 8,042,759 11,958 204,662,174 243,206,537 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 

ตราสารหนี้              
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม         
ผ่านกำไรขาดทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้             

และดอกเบี้ย  

 และตลาดเงิน เบ็ดเสร็จอื่น ค้างรับ รวม  

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง             
ด้านเครดิต (Performing) 894,070 259,927 3,400,000 4,553,997 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - - 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) - 202,271 - 202,271 

รวม 894,070 462,198 3,400,000 4,756,268 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 

ตราสารหนี้              
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม         
ผ่านกำไรขาดทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้             

และดอกเบี้ย  

 และตลาดเงิน เบ็ดเสร็จอื่น ค้างรับ รวม  

สินทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง         
ด้านเครดิต (Performing) 22,596 - 3,310,000 3,332,596 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - - 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) - 202,271 - 202,271 

รวม 22,596 202,271 3,310,000 3,534,867 
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3.8.2 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

  เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี ้  
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
จำนวนรายลูกหนี้  

ณ วันที่  
และดอกเบี้ยค้างรับ 

ณ วันที่  
หลักประกัน  

ณ วันที่  
ที่บันทึกในบัญชีแล้ว                          

ณ วันที่  

 
30 มิถนุายน 

2565 
31 ธันวาคม

2564 
30 มิถนุายน 

2565 
31 ธันวาคม

2564 
30 มิถนุายน 

2565 
31 ธันวาคม

2564 
30 มิถนุายน 

2565 
31 ธันวาคม

2564 
   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

1.  บริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน                            
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯแต่มีผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกับ                      
บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเพิกถอน          
ของตลาดหลักทรัพย์ฯและอยู่ระหว่าง                          
การฟ้ืนฟูการดำเนินงาน 1 1 412 476 292 300 412 476 

2.  บริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน                       
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯแต่มีผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกับ                       
บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเพิกถอน          
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 11 10 889 641 574 411 64 86 

รวม 12 11 1,301 1,117 866 711 476 562 

3.9 สินทรัพย์อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที ่ งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
ลูกหนี้สำนักหักบัญช ี 11 396,437 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธ ิ 341,319 340,884 3,587 3,017 
ดอกเบี้ยค้างรับ 7,128 30,641 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 443,714 479,617 120,043 120,833 
ภาษีเงินได้รอขอคนืและ                           

ภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหน้า 1,848 310 - - 
เงินมัดจำ 81,646 79,607 90 90 
ลูกหนี้อื่น 735,073 715,363 - - 
สินทรัพย์อื่น ๆ  368,518 427,904 79,842 75,527 
รวมสินทรัพย์อื่น 1,979,257 2,470,763 203,562 199,467 
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3.10 เงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินรบัฝาก   
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,211,579 2,162,084 
ออมทรัพย์ 46,443,953 46,931,704 
จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 10,644,581 9,021,296 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ป ี 21,910,645 23,680,305 
  - เกิน 1 ป ี 3,510,474 2,189,472 

บัตรเงนิฝาก/ใบรบัฝาก 84,157,459 82,557,065 
รวม 168,878,691 166,541,926 

3.11 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงินกู้ยืมในประเทศ     
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 5,640,000 6,640,000 - - 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีประกัน 11,450,000 8,285,000 8,650,000 6,065,000 
ตั๋วแลกเงิน 36,122 36,122 - - 
ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 797 797 - - 

รวม 17,126,919 14,961,919 8,650,000 6,065,000 
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3.11.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว
ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ซึ่งมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ธปท. ดังนี ้

ช่วงเวลา 
ที่ออกหุ้นกู้ 

จำนวนหน่วย 
ณ วันที่  

มูลค่า                  
ที่ตราไว้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

ปีที่ครบ
กำหนด อัตราดอกเบี้ย 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม (บาท 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม   
 2565 2564 ต่อหน่วย) 2565 2564   
 (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

ปี 2560 - 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2570 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 600 600 ปี 2570 คงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 1.20 1,000 1,200 1,200 ปี 2572 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 1.20 1,000 1,200 1,200 ปี 2572 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2563 1.25 1.25 1,000 1,250 1,250 ปี 2573 คงทีร่้อยละ 3.50 ต่อปี  
ปี 2563 0.69 0.69 1,000 690 690 ปี 2573 คงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี  
ปี 2564 0.70 0.70 1,000 700 700 ปี 2574 คงทีร่้อยละ 3.25 ต่อปี  
รวม    5,640 6,640   

3.11.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มี
ประกัน ดังน้ี 

ช่วงเวลา               
ท่ีออกหุ้นกู้ 

ประเภท           
หุ้นกู้ 

จำนวนหน่วย (1)                            
ณ วันท่ี 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ปีท่ีครบ
กำหนด อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม                                     งบการเงินเฉพาะกิจการ                  

  30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

  

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะยาว - 2.22 - 2,220 - - ปี 2565 คงท่ีร้อยละ 1.40 ต่อปี 
ปี 2564 หุ้นกู้ระยะส้ัน - 6.065 - 6,065 - 6,065 ปี 2565 คงท่ีร้อยละ 0.70 - 0.75 ต่อปี 
ปี 2565 หุ้นกู้ระยะส้ัน 8.65 - 8,650 - 8,650 - ปี 2565 คงท่ีร้อยละ 0.70 - 0.90 ต่อปี 
ปี 2565 หุ้นกู้ระยะยาว 2.80 - 2,800 - - - ปี 2567 คงท่ีร้อยละ 1.25 ต่อปี 

รวม    11,450 8,285 8,650 6,065   

(1) หุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าท่ีตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย 

3.11.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี  
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3.12 ประมาณการหนี้สิน 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะ
เกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ
และสัญญาค้ำประกันทางการเงิน 2,414 1,527 - - 

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,592,334 1,727,454 274,991 303,612 

รวมประมาณการหนี้สิน 1,594,748 1,728,981 274,991 303,612 

3.13 หนี้สินอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เจ้าหนี้สำนักหักบัญช ี 496,466 - - - 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น ๆ คา้งจ่าย 199,614 584,678 13,380 118,901 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 385,448 525,971 - - 
รายได้รับล่วงหน้า 1,613,955 1,594,563 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,374,132 3,261,310 1,671,078 1,561,802 
บัญชีพักเจ้าหนี ้ 866,502 1,028,283 - - 
หนี้สินอื่น ๆ  532,860 463,560 92 96 

รวมหนี้สินอื่น 8,468,977 7,458,365 1,684,550 1,680,799 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสสำหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจำปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษัทฯสำหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษัทฯ โดยโบนัสประจำปีบางส่วนที่
พนักงานมีสิทธิจะได้รับนั้นจะมีการทยอยกันส่วนไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยส่วนหนึ่งคำนวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปี              
จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชำระเป็นเกณฑ์  ทั้งนี้  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564          
กลุ่มบริษัทมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจำนวนเงิน
ประมาณ 446 ล้านบาท  และ 387 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 203 ล้านบาท และ                 
172 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่               
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 จำนวน 59 ล้านบาท และ 99 ล้านบาท ตามลำดับ  (งบเฉพาะกิจการ :                           
30 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลำดับ) 
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3.14 เงินกองทุนท่ีต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัท คื อ การดำรงไว้ซึ่ งความสามารถในการดำเนินงาน                   
อย่างต่อเน่ือง และการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อกำหนดของ ธปท.  

กลุ่มบริษัทดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB) สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ 
สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อธุรกิจเอกชนและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด ฐานะที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อ่ืน และสำหรับสินเชื่อที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดและสินเชื่อ
ประเภทอ่ืน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธี Standardized Approach (SA) ในการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

สำหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 นั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้มีการ
จัดสรรเงินสำรองส่วนเกินจากการจัดชั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสำรองส่วนนี้ทั้งหมด              
จะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 

เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,006,456 8,006,456 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,018,408 1,018,408 
เงินสำรองตามกฎหมาย 801,000 801,000 
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 21,739,012 21,731,535 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,822,266 1,828,088 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ (926,036) (964,409) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 32,461,106 32,421,078 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุน้บุรมิสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล 99 99 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่1 32,461,205 32,421,177 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 5,640,000 6,640,000 
เงินสำรองส่วนเกิน 726,778 705,098 
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 717,396 714,444 

รวมเงินกองทุนชัน้ที ่2 7,084,174 8,059,542 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น 39,545,379 40,480,719 
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 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

อัตราส่วนการดำรงเงินกองทนุ 
กลุ่มธุรกิจ                 

ทางการเงิน 
กฎหมาย          
กำหนด 

กลุ่มธุรกิจ                 
ทางการเงิน 

กฎหมาย          
กำหนด 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ                          
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.18 7.00 18.56 7.00 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 18.18 8.50 18.56 8.50 
เงินกองทุนทัง้หมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 22.15 11.00 23.18 11.00 

 เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024 2,543,024 
เงินสำรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 20,417,489 18,463,500 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 295,267 302,640 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ (114,536) (137,200) 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 33,340,920 31,371,640 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนดิไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 33,340,921 31,371,641 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 5,640,000 6,640,000 
เงินสำรองส่วนเกิน 707,344 685,907 
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 510,133 515,890 

รวมเงินกองทุนชัน้ที ่2 6,857,477 7,841,797 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น 40,198,398 39,213,438 
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 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

อัตราส่วนการดำรงเงินกองทนุ ธนาคารทิสโก้ 
กฎหมาย
กำหนด ธนาคารทิสโก้ 

กฎหมาย
กำหนด 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ                             
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 21.01 7.00 20.16 7.00 

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 21.01 8.50 20.16 8.50 
เงินกองทุนทัง้หมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 25.33 11.00 25.20 11.00 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 15/2562 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนสำหรับ            
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบับที่ 2) บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจ         
ทางการเงิน  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 ไว้ใน Website ของบริษัทฯที่  www.tisco.co.th ภายในเดือน             
ตุลาคม 2565 

3.15 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 35,634 42,206 70,664 85,444 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 22,905 15,203 45,200 39,742 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 1,778,738 1,798,654 3,474,281 3,604,794 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,779,215 1,897,848 3,582,540 3,800,217 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 3,616,492 3,753,911 7,172,685 7,530,197 

 

http://www.tisco.co.th/
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 230 238 307 250 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 2,227 (1,455) 3,270 123 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 13,804 15,761 27,809 30,817 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 16,261 14,544 31,386 31,190 

รายได้ดอกเบี้ยสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวมรายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 78 ล้านบาท และ 174 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 
112 ล้านบาท และ 233 ล้านบาท ตามลำดับ) ทั้งนี้  บริษัทย่อยได้บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า                  
จะเกิดขึ้นสำหรับรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเต็มจำนวน 

 3.16 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จา่ยดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

เงินรบัฝาก 321,107 398,757 628,878 851,512 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 5,657 4,239 10,968 9,220 
เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก                        

และธนาคารแห่งประเทศไทย 105,024 118,190 208,773 242,008 
ตราสารหนี้ที่ออก     

- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 51,468 62,338 108,177 123,990 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 21,283 16,079 37,430 33,182 

เงินกู้ยืม 227 227 452 452 

อื่น ๆ 5,095 5,103 10,101 10,558 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 509,861 604,933 1,004,779 1,270,922 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 10 1,625 417 6,634 
ตราสารหนี้ที่ออก     

- หุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธ ิ 12,557 8,331 19,196 10,498 
อื่น ๆ 3 4 6 10 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 12,570 9,960 19,619 17,142 

3.17 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน 2,496 1,537 6,927 3,190 
-  การบริการการประกันภัย 595,595 490,330 1,199,754 1,023,491 
- ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย ์ 158,546 223,055 389,916 461,634 
-  การจัดการกองทุน 340,969 363,126 691,757 705,326 
- อื่น ๆ 178,953 277,293 395,601 896,737 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,276,559 1,355,341 2,683,955 3,090,378 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ     

-  ค่าบริการข้อมูล (4,867) (4,493) (9,537) (9,020) 
-  อื่น ๆ (103,716) (125,970) (228,408) (313,608) 

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (108,583) (130,463) (237,945) (322,628) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,167,976 1,224,878 2,446,010 2,767,750 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (5,315) (4,695) (8,018) (9,793) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (5,315) (4,695) (8,018) (9,793) 
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3.18 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่สำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น     
-  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                   27 530 269 23 
-  เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วย              

 ราคาทุนตดัจำหน่าย (โอนกลับ) (4) (248) (3,055) (330) 
- เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วย            

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น
 และดอกเบี้ยค้างรับ 752 7,860 1,676 9,438 

- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้  131,887 546,237 223,564 1,385,889 
- ลูกหนี้อื่น (โอนกลบั) 1,082 (535) 1,422 9,096 

ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม ่     
- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 6,429 4,307 442 6,013 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ำประกัน                     
ทางการเงิน (โอนกลับ) (299) (2,798) 887 (12,092) 

รวม 139,874 555,353 225,205 1,398,037 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น     
-  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ)                  448 (1) 450 1 
- เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วย            

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น
 และดอกเบี้ยค้างรับ 745 6,845 1,482 8,423 

- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้  (182) (12) 117 689 

รวม 1,011 6,832 2,049 9,113 
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3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 
2564 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สำหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดป้ัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสำหรบังวด 432,756 492,833 876,594 865,534 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว     

และการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว 18,981 (79,661) 14,338 (12,231) 

รายการปรับปรุงภาษเีงินได้ของปกี่อน (686) - (686) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 451,051 413,172 890,246 853,303 
 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสดุ             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดป้ัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสำหรบังวด 48,231 21,777 85,749 45,052 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว     

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (7,428) 925 (16,093) (4,387) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 40,803 22,702 69,656 40,665 
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รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 2,299,596 2,079,322 4,534,390 4,283,168 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณอัตราภาษ ี 459,920 415,864 906,878 856,634 
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:     

ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น                  
ไม่ต้องนำมาเสียภาษ ีค่าใช้จ่ายสุทธิที่ไม่สามารถ         
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ 
หักได้เพิ่ม (3,983) (850) (7,710) (1,794) 

รายการปรับปรุงภาษเีงินได้ของปกี่อน (686) - (686) - 

อื่น ๆ (4,200) (1,842) (8,236) (1,537) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 451,051 413,172 890,246 853,303 

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 19.61 ร้อยละ 19.87 ร้อยละ 19.63 ร้อยละ 19.92 
 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 204,455 113,233 346,158 199,160 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณอัตราภาษ ี 40,891 22,647 69,232 39,832 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น                  

ไม่ต้องนำมาเสียภาษ ีค่าใช้จ่ายสุทธิที่ไม่สามารถ         
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ                  
หักได้เพิ่ม (88) 55 424 833 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 40,803 22,702 69,656 40,665 

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 19.96 ร้อยละ 20.05 ร้อยละ 20.12 ร้อยละ 20.42 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
แสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

 
ณ วันที่ 

สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          
วันที่ 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม   
 2565 2564 2565 2564 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 248,553 260,831 (12,278) (94,177) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 24,321 24,321 - - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 2,557 3,274 (717) 195 
ดอกเบี้ยรบัทีห่ยุดรบัรู้รายได ้ 4,656 5,728 (1,072) (2,647) 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ (58,359) (62,684) 4,325 4,212 
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ           

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (4,122) (4,122) - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ (294,065) (294,461) - - 
ส่วน (เกินทุน) ต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน 2,801 (551) - - 
กำไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน              (128,790) (108,683) (20,107) 19,749 
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น                          

เมื่อเริ่มแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตัดจ่าย (142,988) (192,791) 49,803 98,399 
ขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 46,208 68,561 (22,353) 22,825 
ดอกผลเชา่ซ้ือรับล่วงหน้า 24,850 42,534 (17,684) (32,908) 
การลดทุนของบรษิัทย่อย 21,435 21,435 - - 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 573,030 573,030 - - 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 317,035 343,824 6,552 6,869 
อื่น ๆ 78,676 79,483 (807) (10,286) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  715,798 759,729 (14,338) 12,231 
 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้จำนวน                   
66 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท ตามลำดับ ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำขาดทุน            
ทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ผลขาดทุนทางภาษียังไม่ได้ใช้ดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใช้
ประโยชน์ภายในปี 2566 - 2568 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชทีี่
แสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทนุ 

 ณ วันที่ 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          

วันที่ 30 มิถุนายน 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  
 2565 2564 2565 2564 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 36,091 35,681 410 1,000 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 21,732 21,732 - - 
คา่เส่ือมราคาของสินทรัพย ์ (40,833) (43,467) 2,634 (993) 
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (92,082) (92,082) - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ (76,163) (76,246) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (606) (614) - - 
ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่เงินลงทนุ       34,901 22,684 12,217 3,369 
การลดทุนของบรษิัทย่อย 21,435 21,435 - - 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 305,033 305,033 - - 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 54,998 60,723 511 1,806 
อื่น ๆ 676 355 321 (795) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 265,182 255,234 16,093 4,387 

3.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันและในนโยบายการกำหนด
ราคา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงค้าง   
บริษัทร่วมค้า   
เงินรบัฝาก 2,181 1,771 
ภาระผูกพัน - สัญญาค้ำประกันทางการเงิน 8,000 - 
พนักงานระดับชัน้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป   
เงินให้สินเช่ือ (1) 23,493 23,242 
กรรมการและพนักงานระดบัชั้นบริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป   
เงินรบัฝาก 489,474 628,320 
กิจการท่ีกรรมการหรือบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบักรรมการ   
   มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ   
เงินรบัฝาก 45,689 39,580 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักรรมการและผู้บริหารสำคัญ   
เงินรบัฝาก 50,964 70,555 

(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงค้าง   
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)   
บริษัทย่อย   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์)   
   ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 894,057 22,584 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้   
 บริษทั ไฮเวย์ จำกัด 3,400,000 3,310,000 
เงินปนัผลค้างรับ   
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) - 1,999,552 
 บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด - 650,000 
 บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จำกัด - 999,994 
 บริษทั ไฮเวย ์จำกัด  - 471,000 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำกัด - 299,990 
 บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด - 147,995 
 บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด - 21,999 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทย่อย (ตอ่)   
สินทรัพย์อื่น   
 ธนาคารทิสโก ้จำกัด (มหาชน) 119,875 121,375 
 บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด 460 - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)   
   ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) - 565,000 
หนี้สินอื่น   
   ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 110 - 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด 687 - 

บริษัทฯมีภาระวงเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด               
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
จำกัด บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ยอดเงินให้สินเชื่อรวมทุกวงเงินของทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ต้องไม่เกิน 12,000 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 
12,000 ล้านบาท) 

เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ                          
31 ธันวาคม 2564 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด 
บริษัทย่อย     
เงินให้กูยื้ม     

บริษทั ไฮเวย์ จำกัด 3,310,000 230,000 (140,000) 3,400,000 

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)            
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด 

บริษัทย่อย     
เงินกู้ยืม     

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 565,000 - (565,000) - 
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ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปรายการกับกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสดุ

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด     
บริษัทร่วมค้า     
รายได้อื่น 2,192 2,250 4,310 4,299 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสดุ

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 
รายการที่เกดิขึ้นในระหว่างงวด     
บริษัทย่อย     
ดอกเบี้ยรบั 14,034 15,999 28,115 31,068 
รายได้จากการบริหารความเส่ียงและการเงิน                 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้านธุรการ 
532,761 526,000 1,065,296 1,052,428 

รายได้ค่าเช่า 18,609 18,609 37,217 37,217 
คา่ใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้                        

ระบบคอมพิวเตอร ์
92,500 83,750 185,000 167,500 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 1,917 886 4,419 1,932 
ดอกเบี้ยจ่าย 10 1,624 417 6,634 
คา่ใช้จ่ายอื่น 452 397 979 835 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคญั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                      

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 90 89 176 175 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 16 16 32 31 
รวม 106 105 208 206 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสดุ                      

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด                      

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47 47 91 92 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 8 8 16 16 
รวม 55 55 107 108 

3.21 ส่วนงานดำเนินงาน 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน 

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่                     
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

ธุรกิจ                   
ธนาคาร
พาณิชย ์    

และสินเชื่อ  
ธุรกิจ               

หลักทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลักทรัพย์              

จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม         
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

รายได:้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,969 164 380 51 4,564 - 4,564 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 250 - (11) 836 1,075 (1,075) - 
รวมรายได ้ 4,219 164 369 887 5,639 (1,075) 4,564 
        
ผลการดำเนินงาน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,098 3 - 5 3,106 1 3,107 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 903 156 360 286 1,705 (537) 1,168 
รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 218 5 9 596 828 (539) 289 
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 4,219 164 369 887 5,639 (1,075) 4,564 
        
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ

อุปกรณ์ และคา่ใช้จ่ายตัดบัญชี (366) (19) (6) (226) (617) 261 (356) 
คา่ใช้จ่ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ (1,923) (125) (150) (395) (2,593) 825 (1,768) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (138) - - (1) (139) (1) (140) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (2,427) (144) (156) (622) (3,349) 1,085 (2,264) 
        
กำไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย   

ภาษีเงินได้ 1,792 20 213 265 2,290 10 2,300 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (451) 
ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย       - 

กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ      1,849 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

ธุรกิจ                   
ธนาคาร
พาณิชย ์    

และสินเชื่อ  
ธุรกิจ               

หลักทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลักทรัพย์              

จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม         
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหวา่งกัน 

งบการเงิน
รวม 

รายได:้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,832 434 428 21 4,715 - 4,715 

รายได้ระหว่างส่วนงาน 232 1 (16) 801 1,018 (1,018) - 

รวมรายได ้ 4,064 435 412 822 5,733 (1,018) 4,715 

        

ผลการดำเนินงาน:        

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,140 2 1 5 3,148 1 3,149 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 827 220 413 249 1,709 (484) 1,225 

รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 97 213 (2) 568 876 (535) 341 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 4,064 435 412 822 5,733 (1,018) 4,715 

        
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (420) (19) (6) (201) (646) 258 (388) 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ (1,698) (138) (162) (464) (2,462) 769 (1,693) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (548) - - (7) (555) - (555) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (2,666) (157) (168) (672) (3,663) 1,027 (2,636) 

        
กำไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย   

ภาษีเงินได้ 1,398 278 244 150 2,070 9 2,079 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (413) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ

ควบคุมของบรษิัทย่อย       - 

กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัฯ      1,666 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

ธุรกิจ                   
ธนาคาร
พาณิชย ์    

และสินเชื่อ  
ธุรกิจ               

หลักทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลักทรัพย์              

จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม         
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

รายได:้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 7,795 389 771 28 8,983 - 8,983 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 490 - (23) 1,666 2,133 (2,133) - 

รวมรายได ้ 8,285 389 748 1,694 11,116 (2,133) 8,983 

        
ผลการดำเนินงาน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,147 6 1 12 6,166 2 6,168 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,818 377 738 571 3,504 (1,058) 2,446 

รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 320 6 9 1,111 1,446 (1,077) 369 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 8,285 389 748 1,694 11,116 (2,133) 8,983 

        

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (729) (40) (13) (434) (1,216) 523 (693) 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ (3,808) (253) (308) (796) (5,165) 1,634 (3,531) 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (221) - - (1) (222) (3) (225) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (4,758) (293) (321) (1,231) (6,603) 2,154 (4,449) 

        
กำไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย   

ภาษีเงินได้ 3,527 96 427 463 4,513 21 4,534 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้       (890) 
ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย       - 

กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ      3,644 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

41 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

ธุรกิจ                   
ธนาคาร
พาณิชย ์    

และสินเชื่อ  
ธุรกิจ               

หลักทรพัย ์

ธุรกิจ               
หลักทรัพย์              

จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม         
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหวา่งกัน 

งบการเงิน
รวม 

รายได:้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 7,784 1,003 987 42 9,816 - 9,816 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 488 2 (52) 1,598 2,036 (2,036) - 

รวมรายได ้ 8,272 1,005 935 1,640 11,852 (2,036) 9,816 

        
ผลการดำเนินงาน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,238 4 1 14 6,257 2 6,259 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,782 533 924 500 3,739 (971) 2,768 

รายได้จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 252 468 10 1,126 1,856 (1,067) 789 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 8,272 1,005 935 1,640 11,852 (2,036) 9,816 

        
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (803) (38) (14) (399) (1,254) 516 (738) 

คา่ใช้จ่ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ (3,295) (321) (372) (950) (4,938) 1,541 (3,397) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1,376) - - (9) (1,385) (13) (1,398) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (5,474) (359) (386) (1,358) (7,577) 2,044 (5,533) 

        
กำไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย   

ภาษเีงินได้ 2,798 646 549 282 4,275 8 4,283 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (853) 
ส่วนของผู้มสี่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย       - 

กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ      3,430 
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ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564              
มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร
พาณิชย์            

และสินเชื่อ 
ธุรกิจ

หลักทรัพย ์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์ 

จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน รวมส่วนงาน 

ตัดรายการ       
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพย์รวม                  
ของส่วนงาน 237,340 2,679 1,282 28,938 270,239 (25,517) 244,722 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 836 12 242 776 1,866 885 2,751 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร
พาณิชย์              

และสินเชื่อ 
ธุรกิจ

หลักทรัพย์ 

ธุรกิจ
หลักทรัพย์ 

จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน รวมส่วนงาน 

ตัดรายการ       
ระหวา่งกัน 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพยร์วม                  
ของส่วนงาน 236,092 3,843 2,000 32,304 274,239 (30,617) 243,622 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 836 13 244 798 1,891 890 2,781 

3.22 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.22.1 การรับอาวลั การค้ำประกัน และภาระผูกพนั 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 9,155 630 
การค้ำประกันอื่น 879,272 525,695 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,734,792 1,512,926 

อื่น ๆ 1,957,544 1,012,791 

รวม 4,580,763 3,052,042 

3.22.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีคดีซึ่งบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนรวม
ประมาณ 183 ล้านบาท และ 176 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของ               
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว 
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3.22.3 ภาระผูกพันอื่น 

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตราคงที่                 
และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

3.23 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

3.23.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า                      
ด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรหรือขาดทุน 
 

    
ตราสารทุน 1,378 426 - 952 1,378 
หน่วยลงทุน 864 809 55 - 864 

เงินลงทุน - ตราสารหนี้ 7,023 - 6,796 227 7,023 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 47 - 47 - 47 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรหรือขาดทุน 
 

    
ตราสารทุน 1,215 425 - 790 1,215 
หน่วยลงทุน 866 807 59 - 866 

เงินลงทุน - ตราสารหนี้ 8,043 - 7,816 227 8,043 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์      
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3 - 3 - 3 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรหรือขาดทุน       
ตราสารทุน 240 240 - - 240 
หน่วยลงทุน 809 809 - - 809 

เงินลงทุน - ตราสารหนี้ 462 - 260 202 462 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรหรือขาดทุน       
 ตราสารทุน 241 241 - - 241 
 หน่วยลงทุน 807 807 - - 807 
เงินลงทุน - ตราสารหนี้ 202 - - 202 202 

นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงตามมูลค่ายุติธรรมข้างต้น กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินอีกบางส่วนที่แสดงมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แต่ เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดง
มูลค่าตามราคาทุนว่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ยกเว้นสินทรัพย์ทาง 
การเงินและหนี้สินทางการเงินดังต่อไปนี้ที่มีมูลค่าตามบัญชีแตกตา่งจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่า 
ตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่า 
ตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 193,677 197,244 192,922 197,945 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 17,127 16,470 14,962 14,459 
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 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ - เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่            
ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

3.23.2 การกระทบยอดรายการสิน ทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นประจำและมีลำดับชั้นของ                      
มูลค่ายุติธรรมเป็นลำดับที่ 3 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน 
ความต้องการของตลาด 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 790 

กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 162 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 952 

4. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

จำนวน                     
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                
ในเดือน 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ (ล้านบาท)  

  (บาทต่อหุ้น) (บาทตอ่หุ้น)   
เงนิปันผลประจำปีสำหรับปี 2563 ที่ประชุมสามัญ                          

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของบริษัทฯเม่ือวันที่      
22 เมษายน 2564 

6.30 6.30 5,044 พฤษภาคม 2564 

รวมเงินปันผลจ่ายในงวด 2564    5,044  

      
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2564 ที่ประชุมสามัญ                          

ผูถ้ือหุ้นประจำปี 2565
ของบริษัทฯเม่ือวันที่      
25 เมษายน 2565 

7.15 7.15 5,725 พฤษภาคม 2565 

รวมเงินปันผลจ่ายในงวด 2565    5,725  
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5. การจัดประเภทรายการใหม่ 

 กลุ่มบริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวด
ปัจจุบัน การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของเจ้าของตามที่เคยรายงานไว้ 
ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                          

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
สำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                          

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 ตามที่จัด
ประเภทใหม ่

ตามที่เคย
รายงานไว้ 

ตามที่จัด
ประเภทใหม ่

ตามที่เคย
รายงานไว้ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,355,341 1,331,992 3,090,378 2,959,647 
คา่ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 130,463 107,114 322,628 191,897 

6. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่              
8 สิงหาคม 2565 
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