
 
 

 

 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

30 กนัยายน 2558 





ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 953,886                  1,179,613               

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 33,401,190             36,852,663             

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3.1 193                         -                              

เงินลงทุนสุทธิ 3.2, 3.5 7,367,647               13,308,949             

เงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรับ 3.3, 3.5

   เงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4 253,056,954           279,989,638           

   ดอกเบี4ยคา้งรับ 487,750                  527,506                  

   รวมเงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรับ 253,544,704           280,517,144           

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (20,041,985)            (21,947,954)            

   หกั: ค่าเผื1อหนี4สงสยัจะสูญ 3.4 (5,204,610)              (6,380,337)              

รวมเงินใหสิ้นเชื1อแก่ลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรับสุทธิ 228,298,109           252,188,853           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 60,408                    117,967                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสุทธิ 31,363                    16,067                    

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 698,845                  751,427                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 278,199                  223,601                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,357                    26,142                    

สินทรัพยอื์1น 3.6 1,294,523               1,220,460               

รวมสินทรัพย์ 272,399,720           305,885,742           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี4

ณ วนัที" 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี+สินและส่วนของเจ้าของ

หนี+สิน

เงินรับฝาก 3.7 163,310,703           206,391,307           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8,846,556               10,352,384             

หนี4 สินจ่ายคืนเมื1อทวงถาม 375,957                  399,916                  

หนี4 สินตราสารอนุพนัธ์ 3.1 112,849                  40,729                    

ตราสารหนี4 ที1ออกและเงินกูย้มื 3.8 69,177,919             57,736,819             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 204,156                  176,786                  

ดอกเบี4ยคา้งจ่าย 974,485                  1,088,888               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 6,768                      421,170                  

เงินปันผลคา้งจ่าย -                              1,105,881               

หนี4 สินอื1น 3.9 3,494,971               4,168,098               

รวมหนี+สิน 246,504,364           281,881,978           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี4

ณ วนัที" 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)





(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557

รายไดด้อกเบี!ย 3.11 3,956,248               4,436,308               

ค่าใชจ่้ายดอกเบี!ย 3.12 (1,515,805)              (2,140,500)              

รายได้ดอกเบี ยสุทธิ 2,440,443               2,295,808               

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 761,928                  704,536                  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (13,889)                   (13,446)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.13 748,039                  691,090                  

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื2อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.14 10,927                    5,103                      

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.15 4,352                      96,370                    

ค่าปรับที2เกี2ยวเนื2องจากเงินใหสิ้นเชื2อ 132,870                  83,594                    

รายไดค้่าส่งเสริมการขายที2เกี2ยวเนื2องกบัธุรกิจเช่าซื!อ 72,947                    74,477                    

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื2นๆ 3.17 40,035                    25,886                    

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 3,449,613               3,272,328               

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที2เกี2ยวเนื2องกบัธุรกิจเช่าซื!อ 81,743                    82,615                    

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 3,367,870               3,189,713               

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี2ยวกบัพนกังาน 277,954                  507,065                  

ค่าใชจ่้ายเกี2ยวกบัอาคาร สถานที2และอุปกรณ์ 188,261                  190,309                  

ค่าภาษีอากร 49,983                    54,829                    

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.23 79,301                    262,329                  

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื2นๆ 3.18 173,463                  150,324                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 768,962                  1,164,856               

หนี! สูญ หนี!สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.16 2,094,866               1,023,895               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 504,042                  1,000,962               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.19 99,735                    199,708                  

กําไรสําหรับงวด 404,307                  801,254                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี!

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 3.20

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื2อขาย (6,476)                     12,814                    

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 1,295                      (2,563)                     

รายการที2จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,181)                     10,251                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด (5,181)                     10,251                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 399,126                  811,505                  

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐาน 3.22 0.44                        0.87                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี!

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557

รายไดด้อกเบี!ย 3.11 12,138,360             13,646,019             

ค่าใชจ่้ายดอกเบี!ย 3.12 (5,193,913)              (7,063,097)              

รายได้ดอกเบี ยสุทธิ 6,944,447               6,582,922               

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,237,972               2,378,733               

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (48,240)                   (44,578)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.13 2,189,732               2,334,155               

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื2อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.14 22,006                    34,568                    

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.15 18,054                    117,999                  

ค่าปรับที2เกี2ยวเนื2องจากเงินใหสิ้นเชื2อ 330,232                  238,092                  

รายไดค้่าส่งเสริมการขายที2เกี2ยวเนื2องกบัธุรกิจเช่าซื!อ 235,643                  239,525                  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื2นๆ 3.17 135,846                  105,499                  

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 9,875,960               9,652,760               

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที2เกี2ยวเนื2องกบัธุรกิจเช่าซื!อ 269,170                  271,358                  

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 9,606,790               9,381,402               

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี2ยวกบัพนกังาน 1,185,313               1,350,832               

ค่าใชจ่้ายเกี2ยวกบัอาคาร สถานที2และอุปกรณ์ 572,447                  579,178                  

ค่าภาษีอากร 152,928                  160,994                  

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.23 734,029                  793,634                  

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื2นๆ 3.18 538,610                  459,778                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 3,183,327               3,344,416               

หนี! สูญ หนี!สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.16 4,057,647               3,210,863               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,365,816               2,826,123               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.19 467,486                  559,195                  

กําไรสําหรับงวด 1,898,330               2,266,928               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี!

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2558 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 3.20

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื2อขาย (1,764)                     29,031                    

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 353                         (5,806)                     

รายการที2จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,411)                     23,225                    

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,659)                     (14,143)                   

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 1,332                      2,829                      

รายการที2จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,327)                     (11,314)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด (6,738)                     11,911                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,891,592               2,278,839               

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั!นพื!นฐาน 3.22 2.06                        2.63                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี!

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30 กันยายน 2558

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,365,816               2,826,123               

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื2อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 65,233                    76,602                    

   หนี! สูญและหนี!สงสยัจะสูญ 5,332,710               3,990,607               

   โอนกลบัค่าเผื2อขาดทุนจากมูลค่าที2ลดลงของเงินลงทุน (804)                        (1,064)                     

   ค่าเผื2อขาดทุนจากมูลค่าที2ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั)  66                            (6)                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (20,415)                   (117,131)                 

   (กาํไร) ขาดทุนที2ยงัไม่เกิดขึ!นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

        และตราสารอนุพนัธ์เพื2อคา้ (268,759)                 8,809                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,220)                     (2,235)                     

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 380                         1,263                      

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                              53                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (36,767)                   (15,798)                   

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 29,978 17,650

   รายไดค้า้งรับ (เพิ2มขึ!น) ลดลง (85,523)                   2,683                      

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (401,015)                 (72,064)                   

   รายไดด้อกเบี!ยสุทธิ (6,944,447)              (6,582,922)              

   รายไดเ้งินปันผล (78,528)                   (75,295)                   

   เงินสดรับดอกเบี!ย 12,299,078             13,840,565             

   เงินสดจ่ายดอกเบี!ย (4,437,959)              (6,220,751)              

   เงินสดรับเงินปันผล 78,528                    75,295                    

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (869,419)                 (772,740)                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี2ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี! สินดาํเนินงาน 7,026,933               6,979,644               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ2มขึ!น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,459,472 23,393,375

   เงินใหสิ้นเชื2อแก่ลูกหนี! 16,814,515             12,250,850             

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,905,605               2,049,230               

   สินทรัพยอื์2น (63,657)                   340,016                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี!

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวนัที" 30  กันยายน 2558

2558 2557

หนี! สินดาํเนินงานเพิ2มขึ!น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (43,080,605)            (57,203,788)            

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1,505,828)              260,704                  

    หนี! สินจ่ายคืนเมื2อทวงถาม (23,959)                   81,183                    

    ตราสารหนี! ที2ออกและเงินกูย้มืระยะสั!น (1,458,900)              13,276,000             

    สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (9,267)                     (9,820)                     

   หนี! สินอื2น (963,148)                 (1,356,025)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (17,898,839)            61,369                    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื!อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื2อการลงทุน (15,142,497)            (21,538,090)            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื2อการลงทุน 21,103,195             21,467,195             

เงินสดจ่ายซื!ออุปกรณ์ (18,849)                   (101,438)                 

เงินสดจ่ายจากการซื!อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (64,076)                   (200,820)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,220                      2,235                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 5,878,993               (370,918)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 13,900,000             2,400,000               

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

เงินปันผลจ่าย (1,105,881)              (655,337)                 

เงินสดรับจากการเพิ2มทุน -                              2,446,250               

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11,794,119             190,913                  

เงินสดลดลงสุทธิ (225,727)                 (118,636)                 

เงินสด ณ วนัตน้งวด 1,179,613 1,130,135               

เงินสด ณ วนัปลายงวด 953,886                  1,011,499               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี!

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า ทุนจากการวดัมูลค่า จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื�น

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เงินลงทุนเผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 1                  8,191,712        1,120,738     5,733                                238,770          244,503             984,000        9,031,406          19,572,360      

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน -                   1,023,964        1,422,286     -                                        -                      -                        -                    -                        2,446,250        

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                   -                      -                    -                                        -                      -                        -                    2,266,928          2,266,928        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                   -                      -                    23,225                              -                      23,225               -                    (11,314)             11,911             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                      -                    23,225                              -                      23,225               -                    2,255,614          2,278,839        

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                      -                    -                                        (2,079)             (2,079)               -                    2,079                 -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 1                  9,215,676        2,543,024     28,958                              236,691          265,649             984,000        11,289,099        24,297,449      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 1                  9,215,676        2,543,024     32,601                              214,393          246,994             984,000        11,014,069        24,003,764      

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                   -                      -                    -                                        -                      -                        -                    1,898,330          1,898,330        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                   -                      -                    (1,411)                               -                      (1,411)               -                    (5,327)               (6,738)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                      -                    (1,411)                               -                      (1,411)               -                    1,893,003          1,891,592        

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                   -                      -                    -                                        (2,065)             (2,065)               -                    2,065                 -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 1                  9,215,676        2,543,024     31,190                              212,328          243,518             984,000        12,909,137        25,895,356      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;

กาํไรสะสมทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ
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ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที& '( กนัยายน )**8 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ� นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 34 (ปรับปรุง ,--7) เรื' อง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยธนาคารฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที'กาํหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที' สนส. 99/,--; เรื'อง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ�งที'เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัที' ; ธนัวาคม ,--;  

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

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที'ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&เริ&มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ธนาคารฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ที'ออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซึ' งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ� นเพื'อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามที'กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี'ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ' งสามารถสรุปไดด้งันี�  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที& 19 (ปรับปรุง 2557) เรื&อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นในขณะที'มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได ้

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื'องจากธนาคารฯรับรู้รายการกาํไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นอยูแ่ต่เดิมแลว้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที& 13 เรื&อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี'ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที'เกี'ยวกบัการวดัมูลค่า
ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
ที'เกี'ยวขอ้งอื'น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี� และใชว้ิธีเปลี'ยนทนัที
เป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ'มใชม้าตรฐานนี�   

 มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ 

 ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง ,--L) 
จาํนวนหลายฉบบั ซึ' งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 
2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื'อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของธนาคารฯเชื'อวา่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื'อนาํมาถือปฏิบติั  

1.3 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที'ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื'องจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 ก) 

). ข้อมูลทั&วไป 

).? ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษทัมหาชน ซึ' งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย               
โดยมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ' งเป็นบริษทัที'จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็น
บริษทัใหญ่ ธนาคารฯไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัดา้นการธนาคารพาณิชย ์         
ที'อยูต่ามที'จดทะเบียนอยูที่' เลขที' 48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั�น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และ ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 ธนาคารฯมีสาขารวม -T สาขาในประเทศไทย 
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).) รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั  

 บุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที'มีอาํนาจควบคุมธนาคารฯ           
หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
ธนาคารฯ นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที'มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ' งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบัธนาคารฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของธนาคารฯ ที'มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที'สําคญักับบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื'อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที'ตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัซึ' ง
เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 

'. ข้อมูลเพิ&มเติม 

'.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี'ยน
เงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพื'อเป็นเครื'องมือบริหารความเสี'ยงที'เกี'ยวเนื'องกบั
เงินใหสิ้นเชื'อ ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที'  

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

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

อตัราแลกเปลี'ยน 9T; 75,444 7,273,920 - -,,9T ;,,Tk,;gg 

อตัราดอกเบี�ย - 37,405 1,200,000 - 35,510 1,200,000 

รวม 9T; 112,849 8,473,920 - 40,729 4,496,300 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.2 เงินลงทุน 

;.2.9 จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'  

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 
เงนิลงทุนเผื&อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,534,928 12,060,173 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1,398,005 811,472 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื&อขาย 6,931,473 12,870,185 
ตราสารหนี$ที&จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินลงทุนในลูกหนี� ที'รับโอนมา 14,423 17,816 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (14,230) (17,394) 

รวมตราสารหนี$ที&จะถือจนครบกาํหนด 193 422 
เงนิลงทุนทั&วไป - ราคาทุน   

ตราสารทุนที'ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 483,303 483,303 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (47,322) (44,961) 

รวมเงนิลงทุนทั&วไป 435,981 438,342 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 7,367,647 13,308,949 

ในเดือนสิงหาคม ,--h ธนาคารฯได้ทาํรายการโอนเปลี'ยนประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย์จาก                
เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี� ที'จะถือจนครบกําหนดเป็นเงินลงทุนชั'วคราวประเภท
หลักทรัพย์เผื'อขายเพื'อให้สอดคล้องกับการบริหารสภาพคล่องของธนาคารด้วยมูลค่ายุติธรรม                 
ณ วนัที'โอนเปลี'ยนประเภท เงินลงทุนในตราสารหนี� ที'โอนเปลี'ยนประเภทมีราคาทุนตดัจาํหน่าย            
ณ วนัโอนจาํนวนเงินประมาณ ;,gg9 ลา้นบาท ธนาคารฯบนัทึกผลต่างระหว่างราคาทุนตดัจาํหน่าย
และมูลค่ายุติธรรมเป็นกาํไรที'ยงัไม่รับรู้จากการโอนเปลี'ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน h;            
ลา้นบาท และแสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ทั�งนี�  ธนาคารฯไดจ้าํหน่าย
เงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน ,,Tkg ลา้นบาท โดยมีกาํไรที'เกิดขึ�นจริงในปี ,--h และ ,--L จาํนวน 72 
ลา้นบาทและ 1 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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3.2., จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที'  

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
9 ปี 9 - - ปี เกิน - ปี รวม 

ไม่เกิน         
9 ปี 9 - - ปี เกิน - ปี รวม 

เงนิลงทุนเผื&อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,072 1,463 - 5,535 11,087 973 - 12,060 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 108 1,290 - 1,398 1 810 - 811 

รวม 4,180 2,753 - 6,933 11,088 1,783 - 12,871 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1)

รวม 4,179 2,753 - 6,932 11,087 1,783 - 12,870 

ตราสารหนี$ที&จะถือจนครบกําหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี� ที'รับโอนมา 14 - - 14 1; - - 18 
หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่า (14) - - (14) (1,) (5) - (17)

รวม - - - - 1 - - 1 
รวมตราสารหนี$ 4,179 2,753 - 6,932 11,088 1,783 - 12,871 

3.2.; เงินลงทุนที'มีภาระผกูพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที'   
ประเภทเงินลงทุน ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 , คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

3.2.m เงินลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L 

   ค่าเผื'อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

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

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' ;9 ธนัวาคม ,--h 

   ค่าเผื'อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัที'มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลกัประกัน 
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3.2.- เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์'นที'ธนาคารฯถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 1g ขึ�นไปของจาํนวนหุ้นที'ออกจาํหน่ายแลว้
ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'  

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

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

ชื'อหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 814 300 10 814 300 10 
บริษทั เค ไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั สินไทย เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 5,707 - 10 5,707 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 4,372 - 10 5,894 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 3,468 - 10 4,110 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  17,127 - 10 17,358 - 10 

3.3 เงินให้สินเชื&อแก่ลูกหนี$และดอกเบี$ยค้างรับ 

3.3.1 จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที'  

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

เงนิให้สินเชื&อแก่ลูกหนี$   
เงินใหสิ้นเชื'อ 66,468,438 76,542,379 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 185,993,074 202,646,374 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 859,034 1,066,507 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (20,041,985) (21,947,954) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (263,592) (265,622) 

รวมเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  233,014,969 258,041,684 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 487,750 527,506 

หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ  (5,204,610) (6,380,337) 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 228,298,109 252,188,853 
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3.3., จาํแนกตามสกุลเงินและถิ'นที'อยูข่องลูกหนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 233,014,969 - 233,014,969 254,745,384 - 254,745,384 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - - - - 3,296,300 3,296,300 

รวมเงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี�     
สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 233,014,969 - 233,014,969 254,745,384 3,296,300 258,041,684 

3.3.; จาํแนกตามประเภทการจดัชั�น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

 

เงินให้สินเชื'อ 
แก่ลูกหนี�          

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที'ใชใ้น
การตั�งค่าเผื'อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื'อหนี�                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินให้สินเชื'อ  
แก่ลูกหนี�           

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที'ใชใ้น
การตั�งค่าเผื'อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื'อหนี�                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชั�นปกติ 209,758 189,369 1,821 230,555 207,633 1,822 
-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,710 16,459 1,136 22,112 17,843 2,494 
- จดัชั�นต ํ'ากวา่มาตรฐาน 2,973 2,958 993 3,267 3,242 1,073 
- จดัชั�นสงสัย 1,992 1,985 618 2,057 2,033 623 
- จดัชั�นสงสัยจะสูญ 2,070 1,435 563 578 524 177 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 74 - - 191 

รวม 233,503 212,206 5,205 258,569 231,275 6,380 

(1) ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื� อแก่ลูกหนี#คํานวณจากมูลหนี#หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่ง                
ประเทศไทย (ยกเว้นกรณีของลกูหนี#ตามสัญญาเช่าซื#อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี#เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที�  45 กันยายน 6778 ธนาคารฯมีสํารองส่วนที� เกินกว่าสํารองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.4:/677: จํานวน 930 ล้านบาท (ณ วันที�                  
4: ธันวาคม 677? จํานวน 2,826 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนที� เกินกว่าสํารองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจํานวน 856                 
ล้านบาท (ณ วันที� 4: ธันวาคม 677? จาํนวน 6,E47 ล้านบาท) ไปเป็นสาํรองของลกูหนี#รายตัว ซึ�งเมื�อรวมกับยอดเงินสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.
จาํนวน 4,275 ล้านบาท (ณ วันที� 4: ธันวาคม 677? จํานวน 4,77J ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั#งสิ#นมีจาํนวน 5,131            
ล้านบาท (ณ วันที� 4: ธันวาคม 677? จาํนวน E,:8K ล้านบาท) 
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 อตัราที'ใชใ้นการตั�งค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

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

 ณ วนัที' ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

จดัชั�นปกติ g.kh 0.58 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ -.gT 3.84 2 2 
จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน ,,.h- 23.24 100 100 
จดัชั�นสงสัย ,,.;T 23.39 100 100 
จดัชั�นสงสัยจะสูญ ,,.;k 23.33 100 100 

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

(6) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั#งค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั#นตํ�าของ ธปท. 

3.3.4 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L ธนาคารฯ มีลูกหนี�ภายใตส้ัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินรวม 166,719
ล้านบาท (;9 ธันวาคม ,--h: 181,673 ล้านบาท) ซึ' งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื� อสําหรับรถยนต ์        
และสัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื' องจักรและอุปกรณ์เพื'อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที'ตามที'ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L 

 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 9 ปี            

แต่ไม่เกิน - ปี มากกวา่ 5 ปี 

หนี� ที'ไม่
ก่อใหเ้กิด

รายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 60,951 113,600 4,669 7,632 186,852 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้(1) (7,804) (9,744) (133) (2,188) (19,869) 
 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (33) (228) - (3) (264) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ'า               

ที'ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 53,114 103,628 4,536 5,441 166,719 
ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ(2)     (2,963) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    163,756 

(1)  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ#นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื#อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรอง

ของลูกหนี#รายตัวแล้ว 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' ;9 ธนัวาคม ,--h 

 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 9 ปี            

แต่ไม่เกิน - ปี มากกวา่ 5 ปี 

หนี� ที'ไม่
ก่อใหเ้กิด

รายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 64,545 127,403 4,74- 7,020 203,71; 

หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้(1)  (8,637) (11,206) (38) (1,893) (21,774) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (119) (146) - (1) (266) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ'า                
ที'ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 55,789 116,051 4,70h 5,126 181,673 

ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ(2)     (2,755) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    178,918 

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ#นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื#อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรอง

ของลูกหนี#รายตัวแล้ว 

3.3.5 เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ระงบัการรับรู้รายได ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                       

ธปท.(6) ณ วนัที' 
มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                        
ของธนาคารฯ ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 
เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ระงบัการรับรู้รายได ้(1) 7,496 7,308 8,368 11,494 

(:)  คาํนวณจากยอดหนี#เป็นรายบัญชี 
(6) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี#ยค้างรับเมื�อลูกหนี#ผิดนัดชาํระดอกเบี#ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ 

3.3.6 รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ' งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ณ วนัที' 
   ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี(1) 20,042 21,948 
(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี#ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื#อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง

ที�เกิดขึ#นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื#อ 
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3.3.7 การปรับโครงสร้างหนี� ที'มีปัญหา 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                  
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                  
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

ลูกหนี� ที'ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนี� ในระหวา่งงวด  
จาํนวนลูกหนี� ที'ปรับโครงสร้างหนี� โดยการเปลี'ยนแปลง

เงื'อนไขการชาํระหนี�  (ราย) 3,269 944 7,261 1,271 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 1,113 475 2,476 745 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 1,113 475 2,476 745 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที'มีปัญหา (ลา้นบาท) - - - - 
อายสัุญญาถวัเฉลี'ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)     

ลูกหนี� เช่าซื�อ 5 5 5 5 
ลูกหนี� สินเชื'อเคหะ 3 3 3 3 
ลูกหนี� สินเชื'อทะเบียนรถยนต ์ 4 - 4 - 
ลูกหนี� สินเชื'อธุรกิจขนาดยอ่ม - - 2 - 

ขอ้มูลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ,--h ที'เกี'ยวขอ้งกบั
ลูกหนี� ที'ผา่นการปรับโครงสร้างมีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด           

วนัที' ;g กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด             

วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที'ปรับโครงสร้างหนี�   53 14 112 34 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที'ไดรั้บชาํระ 132 77 284 196 

ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 และ ;9 ธนัวาคม ,--h ธนาคารฯมียอดคงคา้งของลูกหนี� ที'มีการปรับโครงสร้าง
หนี� ที'มีปัญหาแลว้ดงันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที'มี                          
การปรับโครงสร้างหนี�แลว้ 9,691 3,281 2,767 1,152 
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3.4 ค่าเผื&อหนี$สงสัยจะสูญ 

3.4.9 ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L 

  กล่าวถึง ตํ'ากวา่   สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้งวด 1,821,820 2,494,274 1,072,978 623,641 176,873 190,751 6,380,337 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ'ม   
 (ลด) ในระหวา่งงวด 36 2,278,825 401,470 2,037,833 741,151 (117,120) 5,342,195 
หนี� สูญตดับญัชี (-9h) (3,637,419) (481,649) (2,043,860) (354,477) - (6,517,922) 

ยอดปลายงวด 1,821,339 1,135,680 992,799 617,614 563,547 73,631 5,204,610 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' ;9 ธนัวาคม ,--h 

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

ยอดตน้ปี 3,259,533 1,121,141 943,918 278,617 62,632 108,951 5,774,792 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ'ม  

(ลด) ในระหวา่งปี (1,436,389) 1,373,888 1,223,802 3,674,965 231,564 81,800 5,149,630 
หนี� สูญตดับญัชี (1,324) (755) (1,094,742) (3,329,941) (117,323) - (4,544,085) 

ยอดปลายปี 1,821,820 2,494,274 1,072,978 623,641 176,873 190,751 6,380,337 

3.m.,  ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L 

 

กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื'อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้งวด ;,mmk,;h3 2,743,213 190,751 6,380,337 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ'ม(ลด)ใน

ระหวา่งงวด 2,813,122 2,646,193 (117,120) 5,342,195 

หนี� สูญตดับญัชี (4,078,296) (2,439,626) - (6,517,922) 

ยอดปลายงวด 2,181,199 2,949,780 73,631 5,204,610 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' ;9 ธนัวาคม ,--h 

 

กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื'อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,018,513 2,647,328 108,951 5,774,792 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ'มในระหวา่งปี 932,588 4,135,242 81,800 5,149,630 

หนี� สูญตดับญัชี (504,728) (4,039,357) - (4,544,085) 

ยอดปลายปี 3,446,373 2,743,213 190,751 6,380,337 
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3.m.3 เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี� ที'ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลกูหนี� ที'ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 7,035 5,902 
ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ(9) 2,174 1,873 
(:) ค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี#สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั#นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไป

เป็นสาํรองของลูกหนี#รายตัวแล้ว 

3.* การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

 3.-.1 เงินลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื'อขาดทุนที'บนัทึก 
 ราคาทุน ณ วนัที' มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที' ในบญัชีแลว้(1) ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

ตราสารหนี�  - หุน้กู้(2) 9 9 - - 1 9 
ตราสารทุน - หุน้สามญั(3) k k - - 6 k 
 (1) ค่าเผื�อขาดทุนคาํนวณจากมูลค่าเงินลงทุนหักมูลค่าหลกัประกัน 
 (2) เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  
 (3)เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ�งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที�เข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ

บริษัทที�รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือบริษัทที�ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี#ย 

3.-.2 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;9 ธันวาคม ,--h คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯจดัประเภทตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื'อแก่ลกูหนี�  (1)  
ณ วนัที' 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ณ วนัที' 

เงินลงทุนในลกูหนี�                      
ที'รับโอนมา ณ วนัที' 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ณ วนัที' 

รวม 
ณ วนัที' 

 

;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม
,--h 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 241,476 264,939 - - - - - - 241,476 264,939 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ 16,514 21,900 - - - - - - 16,514 21,900 
ลูกหนี�จดัชั�นต ํ'ากวา่มาตรฐาน 2,973 3,267 - - - - - - 2,973 3,267 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,992 2,057 - - - - - - 1,992 2,057 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 2,070 578 49 46 14 17 1 18 2,134 659 

รวม 265,025 292,741 49 46 14 17 1 18 265,089 292,822 

(1)  มลูหนี#จัดชั#นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี#โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบนัการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.-.3 สินทรัพย์จดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อที'กัน
สาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี�  (Collective Approach) 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
มูลหนี�   
ณ วนัที'  

ยอดสุทธิที'ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ(:)              

ณ วนัที' 

อตัราที'ใชใ้นการตั�ง                           
ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ(6)                             

ณ วนัที' 
ค่าเผื'อหนี�สงสัยจะสูญ(4)                   

ณ วนัที' 

 
;g กนัยายน 

,--L 
;9 ธนัวาคม

,--h 
;g กนัยายน 

,--L 
;9 ธนัวาคม

,--h 
;g กนัยายน 

,--L 
;9 ธนัวาคม

,--h 
;g กนัยายน 

,--L 
;9 ธนัวาคม

,--h 
     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 145,961 159,758 145,961 159,758 g.kh 0.58 972 933 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ 14,780 16,071 14,780 16,071 -.gT 3.84 753 616 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ'ากวา่มาตรฐาน 2,544 2,826 2,544 2,826 ,,.h- 23.24 579 657 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,761 1,840 1,761 1,840 ,,.;T 23.39 394 430 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 1,129 459 1,129 459 ,,.;k 23.33 252 107 

รวม 166,175 180,954 166,175 180,954   2,950 2,743 

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

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

รายตัวแล้ว 

3.-.4 ลูกหนี� ที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

    ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ 

 
จาํนวนรายลูกหนี�   

ณ วนัที'  
มูลหนี�   
ณ วนัที'  

หลกัประกนั  
ณ วนัที'  

ที'บนัทึกในบญัชีแลว้                             
ณ วนัที'  

 

;g  
กนัยายน

,--L 

;9  
ธนัวาคม

,--h 

;g  
กนัยายน

,--L 

;9  
ธนัวาคม

,--h 

;g  
กนัยายน

,--L 

;9  
ธนัวาคม

,--h 

;g  
กนัยายน

,--L 

;9  
ธนัวาคม

,--h 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนที'เขา้ข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 1 - 821 - 571 - 250 - 

2.  บริษทัอื'นที'มิใช่บริษทั 
 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกบับริษทัจด
ทะเบียนที'เขา้ข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - - - - - - 

;.  บริษทัจดทะเบียนที'อยูร่ะหวา่ง
การฟื� นฟูการดาํเนินงาน - - - - - - - - 

m.  บริษทัที'มีปัญหาในการชาํระหนี�
หรือผิดนดัชาํระหนี�  - - - - - - - - 

-.  บริษทัที'รายงานผูส้อบบญัชีระบุ
วา่มีปัญหาเกี'ยวกบัความดาํรงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 1 - 821 - 571 - 250 - 
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3.G สินทรัพย์อื&น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

ภาษีมลูค่าเพิ'มสุทธิ 334,239 360,056 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 33,025 61,426 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 39,806 52,600 
เงินมดัจาํ 42,612 40,768 
ลกูหนี� อื'น 552,046 491,149 
สินทรัพยอื์'นๆ  292,795 214,461 

รวมสินทรัพยอื์'น 1,294,523 1,220,460 

3.H เงินรับฝาก 

3.h.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื'อทวงถาม 3,565,477 3,250,954 
ออมทรัพย ์ 49,052,291 49,606,051 
จ่ายคืนเมื'อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 17,262,125 22,613,265 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 2,015,979 1,034,917 
  - เกิน 1 ปี 372,696 313,129 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 91,042,135 129,572,991 

รวม 163,310,703 206,391,307 
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3.h., จาํแนกตามระยะเวลาที'เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

ไม่เกิน 1 ปี(1) 162,856,342 205,885,759 
เกิน 1 ปี 454,361 505,548 

รวมเงินรับฝาก 163,310,703 206,391,307 
(1)รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว   

3.h.3 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;9 ธันวาคม 255h เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที'เป็นเงินบาทของ                      
ผูฝ้ากที'มีถิ'นฐานอยูใ่นประเทศ 

3.J ตราสารหนี$ที&ออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

เงินกูย้ืมในประเทศ   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,643,000 6,643,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 62,498,000 51,056,900 
ตัtวแลกเงิน 36,122 36,122 
ตัtวสญัญาใชเ้งิน 797 797 

รวม 69,177,919 57,736,819 
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3.L.9 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;9 ธนัวาคม ,--h ธนาคารฯมีหุ้นกูร้ะยะยาวดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 
ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที'ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที'  

มูลค่า                  
ที'ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที' 

ปีที'ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 ;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม 
,--h 

(บาท) ;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม 
,--h 

  

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี ,--; - 1.00 9,ggg - 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ -.gg ต่อปี 
ปี ,--; 1.00 1.00 9,ggg 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.80 ต่อปี 
ปี ,--- 1.00 1.00 9,ggg 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.85 ต่อปี 
ปี ,--- 1.24 1.24 9,ggg 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 4.60 ต่อปี 
ปี ,--h 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี ,-kh อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 6.g0 ต่อปี 
ปี ,--h 0.80 0.80 9,ggg 800 800 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ k.g0 ต่อปี 
ปี ,--L 1.00 - 1,000 1,000 - ปี ,-kL อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ m.-g ต่อปี 
รวม    6,643 6,643   

3.8.2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;9 ธันวาคม ,--h ธนาคารฯมีหุ้นกูร้ะยะสั� นและระยะยาวไม่ดอ้ย
สิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา            
ที'ออกหุน้กู ้ ประเภทหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที' 

มูลค่า                  
ที'ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                              
ณ วนัที' 

ปีที'ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

  ;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม 
,--h 

(บาท) ;g กนัยายน 
,--L 

;9 ธนัวาคม 
,--h 

  

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี ,--7 หุน้กูร้ะยะสั�น - 51.057 1,000 - 51,057 ปี ,--8 อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ  

2.33 - 2.85 ต่อปี 
ปี ,--8 หุน้กูร้ะยะสั�น -.kg - 1,000 5,600 - ปี ,--T อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 

1.75 ต่อปี 
ปี ,--8 หุน้กูร้ะยะสั�น 43.998 - 1,000 43,998 - ปี ,--T อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ  

1.52 - 1.90 ต่อปี 
ปี ,--8 หุน้กูร้ะยะยาว 12.9 - 1,000 12,900 - ปี ,-kg อตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ  

1.875 - 2.00 ต่อปี 
รวม     62,498 51,057   

3.8.3 ตัtวแลกเงิน 

ตัtวแลกเงินประกอบด้วยตัtวแลกเงินที'มีอตัราดอกเบี�ยคงที'ร้อยละ 2.50 ต่อปี ซึ' งทยอยครบกาํหนด
ชาํระในปี 2558 
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3.9  หนี$สินอื&น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

ภาษีหกั ณ ที'จ่ายและภาษีอื'นๆ คา้งจ่าย 219,007 346,168 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 530,816 664,267 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,154,991 1,153,412 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,064,726 1,465,741 
บญัชีพกัเจา้หนี�  286,277 345,707 
หนี� สินอื'นๆ  239,154 192,803 

รวมหนี� สินอื'น 3,494,971 4,168,098 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ' งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ' งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ'งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปี ซึ' งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษทัใหญ่สําหรับพนักงานที'การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื'อเพิ'ม
แรงจูงใจในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนสัประจาํปี
บางส่วนที'พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื'อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
ทั�งนี� การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลี'ยรายวนัระยะเวลา 5 ปี
จากวนัที'ให้สิทธิจนถึงวนัที'จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ 31 ธันวาคม 255h 
ธนาคารฯมียอดคงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที'ให้สิทธิแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
9L9 ลา้นบาท และ 9hk ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.?0 เงินกองทุนที&ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดาํรงไวซึ้' งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื'อง 
และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายไดต้ามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารฯดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี'ยง
ตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื'อเช่าซื�อรายยอ่ย 
สินเชื'อธุรกิจรายใหญ่ ฐานะที'เกี'ยวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์'น 

 สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;9 ธันวาคม ,--h นั�น ธนาคารฯได้มีการจดัสรรเงิน
สํารองส่วนเกินจากการจดัชั�นเพื'อเป็นส่วนหนึ' งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�ทั�งหมดจะถูกจดัสรร
ตามสัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชั�นที' 9 และเงินกองทุนชั�นที' , ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18 

เงินกองทุนที'ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เงนิกองทุนชั$นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 2,543,024 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 11,761,070 9,764,407 
องคป์ระกอบอื'นของส่วนของเจา้ของ 224,804  220,913 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจา้ของ (899,490) (125,120) 

รวมเงนิกองทุนชั$นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 23,829,084  22,602,900 
เงนิกองทุนชั$นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที'ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล        1 1 

รวมเงนิกองทุนชั$นที& 1 23,829,085 22,602,901 

เงนิกองทุนชั$นที& 2   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 6,643,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน - 340,412 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 221,239 653,521 

รวมเงนิกองทุนชั$นที& 2 6,864,239 7,636,933 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั$งสิ$น 30,693,324 30,239,834 

(หน่วย: ร้อยละ) 

 ณ วนัที' 

 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารฯ 
กฎหมาย
กาํหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
กาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจา้ของ 
 ต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 14.15 4.50 12.55 4.50 
เงินกองทุนชั�นที' 1 ต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 14.15 6.00 12.55 6.00 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี'ยง 18.23 8.50 16.79 8.50 

 เพื'อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที' สนส. 4/2556 เรื'อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี'ยวกบัการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี'ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วนัที'               
30 มิถุนายน 2558 ไวใ้น Website ของธนาคารฯเมื'อวนัที' 30 ตุลาคม 2558 แลว้ 
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3.11 รายได้ดอกเบี$ย 

 รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน ,--L 
และ ,--h ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                              
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                              
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 129,202 118,384 368,382 474,312 
เงินลงทุนในตราสารหนี�  45,976 101,495 200,815 321,971 
เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลกูหนี�  1,396,908 1,541,285 4,221,021 4,556,312 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 2,384,162 2,675,144 7,348,142 8,293,424 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 3,956,248 4,436,308 12,138,360 13,646,019 

3.12 ค่าใช้จ่ายดอกเบี$ย  

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน 
,--L และ ,--h ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                        
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                           
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

เงินรับฝาก 847,826 1,418,062 3,153,249 4,821,141 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 52,926 56,891 176,518 198,918 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 281,657 312,650 870,357 982,886 
ตราสารหนี� ที'ออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 86,374 87,634 255,962 335,304 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 246,792 264,600 737,346 721,685 

เงินกูย้ืม 230 663 481 3,163 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 1,515,805 2,140,500 5,193,913 7,063,097 
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3.13 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                   
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                      
วนัที' 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 2,197 2,229 6,847 7,900 
- การบริการการประกนัภยั 546,958 514,491 1,605,774 1,817,220 
- การใหบ้ริการที'ปรึกษาทางการเงิน 1,000 - 1,000 2,250 

- อื'นๆ 211,773 187,816 624,351 551,363 

รวมรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 761,928 704,536 2,237,972 2,378,733 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (13,889) (13,446) (48,240) (44,578) 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 748,039 691,090 2,189,732 2,334,155 

3.14 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื&อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื'อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด     
สามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                   
วนัที' 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                      
วนัที' 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื'อคา้และ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ     
- เงินตราต่างประเทศและตราสาร

 อนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี'ยน 8,203 12,026 32,903 38,228 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย 3,393 (9,695) (12,466) (12,175) 

- ตราสารหนี�  (669) 2,772 1,569 8,515 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื'อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ 10,927 5,103 22,006 34,568 
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3.15 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที'                         
;g กนัยายน ,--L และ ,--h ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด         
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

กาํไรจากการขาย     
- เงินลงทุนเผื'อขาย 2,509 87,392 11,255 99,849 
- ตราสารหนี� ที'จะถือจนครบกาํหนด 17 - 59 17 

- เงินลงทุนทั'วไป 2,468 6,922 9,101 16,436 

รวม m,TTm 94,314 20,415 116,302 
โอนกลบัขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า      

- เงินลงทุนทั'วไป (km,) 1,227 (2,361) 868 

รวม (642) 1,227 (2,361) 868 

กาํไรจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย - 829 - 829 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,352 96,370 18,054 117,999 

3.16 หนี$สูญ หนี$สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ,--h ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด               
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,500 2,100 8,000 (2,900) 
ตราสารหนี� ที'จะถือจนครบกาํหนด (32) (195) (3,164) (196) 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่ลูกหนี�  2,091,398 1,021,990 4,052,811 3,213,959 

รวม 2,094,866 1,023,895 4,057,647 3,210,863 
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3.17 รายได้จากการดําเนินงานอื&นๆ 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 
;g กนัยายน ,--L และ ,--7 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     

วนัที' ;g กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     

วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 20,305 5,590 36,767 15,798 
รายไดเ้งินปันผล 14,553 13,638 78,528 75,295 
อื'นๆ 5,177 6,658 20,551 14,406 

รวม 40,035 25,886 135,846 105,499 

3.18 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื&นๆ 

 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื'นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' 
;g กนัยายน ,--L และ ,--h ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 12,640 11,525 39,387 36,276 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 3,028 4,175 9,477 14,999 
ค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 70,347 70,840 226,894 190,723 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 18,737 21,656 54,418 63,039 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 12,091 16,220 45,309 65,862 

อื'นๆ 56,620 25,908 163,125 88,879 

รวม 173,463 150,324 538,610 459,778 
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3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องธนาคารฯสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน ,--L และ 
,--h สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                     
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                     
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 33,797 228,451 455,017 673,621 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั'วคราวและการกลบัรายการ 
 ผลแตกต่างชั'วคราว 65,938 (28,743) 12,469 (114,426) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที&แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 99,735 199,708 467,486 559,195 

3.20 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                        
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                        
วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L 2557 ,--L ,--h 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น     
เงินลงทุนเผื'อขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ที'เกิดขึ�นระหวา่งงวด (3,967) 100,20k 9,491 128,880 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับ

กาํไรที'รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (2,509) (87,39,) (11,255) (99,849) 
 (6,476) 12,81m (1,764) 29,031 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ                       

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                 - - (6,659) (14,143) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น (6,476) 12,814 (8,423) 14,888 
ภาษีเงินไดเ้กี'ยวกบัองคป์ระกอบของ                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 1,295 (2,563) 1,685 (2,977) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสาํหรับงวดสุทธิ (5,181) 10,251 (6,738) 11,911 
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3.21 ภาษีเงินได้ที&เกี&ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์             
ภาษี 

จาํนวนสุทธิ
จากภาษี 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ค่าใชจ่้าย             
ภาษี 

จาํนวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ                          
วดัมลูค่าเงินลงทุนเผื'อขาย (6,476) 1,295 (5,181) 12,814 (2,563) 10,251 

(6,476) 1,295 (5,181) 12,814 (2,563) 10,251 

(หน่วย: พนับาท) 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน 

,--L ,--h 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
ภาษี 

จาํนวนสุทธิ
จากภาษี 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ                          
วดัมลูค่าเงินลงทุนเผื'อขาย (1,764) 353 (1,411) 29,031 (5,806) 23,225 

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (6,659) 1,332 (5,327) (14,143) 2,829 (11,314) 

 (8,423) 1,685 (6,738) 14,888 (2,977) 11,911 

3.22 กาํไรต่อหุ้น 

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

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด         
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด          
วนัที' ;g กนัยายน 

 2558 ,--h 2558 ,--h 

กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ        
(พนับาท) 404,307 801,254 1,898,330 2,266,928 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี'ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 921,568 921,568 921,568 863,431 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.44 0.87 2.06 2.63 
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3.23 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งธนาคารฯและกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;9 ธนัวาคม ,--h มี
รายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'                            

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 
ยอดคงค้าง    
บริษัทใหญ่   
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

สินทรัพยอื์'น TL,317 - 
เงินรับฝาก 662,628 529,065 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 9g9 116 
เงินปันผลคา้งจ่าย - 1,105,742 
หนี� สินอื'น ,-g 89,958 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกนั (เกี&ยวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 297,000 297,000 
สินทรัพยอื์'น:   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 1,218 2,044 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ'ง จาํกดั 3,935 6,551 
เงินรับฝาก:   
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  49,093 29,300 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั  170,606 122,699 
   บริษทั ไพรมสั ลีสซิ'ง จาํกดั  32,899 32,841 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  34,903 44,102 
   บริษทัหลกัทรัพยที์'ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 237,333 205,058 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ'ง จาํกดั 4,081 2,170 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 704 599 
   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ'ง จาํกดั ;,, 494 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน):   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 5,860 149,313 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  142,767 116,659 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย:   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 5 11 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  417 662 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั  ;LL 99 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  hm 53 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั h- - 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ'ง จาํกดั ,T - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'                            

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 
หนี� สินอื'น:   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 9LT - 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 34,200 32,040 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 2,406 2,763 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั 403 650 
ภาระผกูพนั:   
บริษัทใหญ่   

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,184 1,040 
บริษัทที&เกี&ยวข้อง (เกี&ยวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วม)   

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 540 540 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 440 440 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั'นเทคโนโลย ีจาํกดั 1,070 1,070 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งธนาคารฯและกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ 9 มกราคม 
,--L และการเคลื'อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที'           
9 มกราคม ,--L เพิ'มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที'           
;g กนัยายน ,--L 

บริษัทที&เกี&ยวข้องกนั (เกี&ยวข้องโดยมี

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั) 

 

   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย)์: 
 

   
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 297,000 - - 297,000 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวด                               
สามเดือนสิ�นสุด                    
วนัที' ;g กนัยายน 

สาํหรับงวด                            
เกา้เดือนสิ�นสุด                  

วนัที' ;g กนัยายน เงื'อนไขและนโยบาย 

 2558 255h 2558 ,--h ในการกาํหนดราคา 

รายการที&เกดิขึ$นในระหว่างงวด      

บริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายการบริหารความเสี'ยงและการเงิน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดา้น
ธุรการ 

45,101 231,729 633,269 hg,,794 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์'กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี�ยจ่าย 1,199 3,020 6,623 18,932 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
รายไดอื้'น - - 1,000 750 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายอื'น 2,316 2,316 6,947 6,947 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
บริษทัที&เกี&ยวข้องกนั       
ดอกเบี�ยรับ 2,496 3,686 7,985 6,653 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
รายไดค้่าบริการเกี'ยวกบัเงินให้สินเชื'อ 926 1,252 3,030 4,008 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
รายไดอื้'น 1,095 2,487 4,451 8,433 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัเงินให้สินเชื'อ 34,200 30,600 100,760 90,840 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นจริง 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการที'ปรึกษาเกี'ยวกบั 
 การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

63,000 65,000 189,000 195,000 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์'กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 14,544 13,189 30,231 34,735 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอื'น 
ดอกเบี�ยจ่าย 1,376 2,649 5,322 10,079 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 
ค่าใชจ่้ายอื'น 1,622 1,747 4,972 5,719 เทียบเคียงกบัเงื'อนไขและราคาที'ใชก้บัลูกคา้รายอื'น 

เงินใหสิ้นเชื'อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

เงินใหสิ้นเชื'อ(1) 5,072 6,306 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'  

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

เงินรับฝาก 59,096 90,118 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กันยายน ,--L และ 2557 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั� นของพนักงานที'จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหว่างงวด และ
ผลประโยชน์อื'นของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                         

วนัที' ;g กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด                    

วนัที' ;g กนัยายน 

 ,--L ,--h ,--L ,--h 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 35 25 78 70 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 1 11 2 
รวม 39 26 89 72 

'.24 ส่วนงานดําเนินงาน  

ธนาคารฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั ธนาคารฯไม่มีการเปลี'ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที'รายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของธนาคารฯสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ,--h มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'นๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2558       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,696 645 109 3,450 - 3,450 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 15 15 (15) - 

รวมรายได้ 2,696 645 124 3,465 (15) 3,450 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 1,811 539 90 2,440 - 2,440 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 719 31 (2) 748 - 748 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 166 75 36 277 (15) 262 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 2,696 645 124 3,465 (15) 3,450 

       
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (61) (8) (123) (192) - (192) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'นๆ (672) (103) 101 (674) 15 (659) 

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (888) (256) (951) (2,095) - (2,095) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (1,621) (367) (973) (2,961) 15 (2,946) 

       
กาํไรตามส่วนงาน 9,075 278 (849) 504 - 504 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (100) 

กาํไรสําหรับงวด      404 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'นๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2558       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,807 1,683 386 9,876 - 9,876 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 993 993 (993) - 

รวมรายได้ 7,807 1,683 1,379 10,869 (993) 9,876 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 5,158 1,480 306 6,944 - 6,944 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,124 69 (3) 2,190 - 2,190 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 525 134 1,076 1,735 (993) 742 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 7,807 1,683 1,379 10,869 (993) 9,876 

       
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (189) (26) (367) (582) - (582) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'นๆ (2,774) (445) (644) (3,863) 993 (2,870) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,131) (393) (1,534) (4,058) - (4,058) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (5,094) (864) (2,545) (8,503) 993 (7,510) 

       
กาํไรตามส่วนงาน ,,713 819 (1,166) 2,366 - 2,366 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (468) 

กาํไรสําหรับงวด      1,898 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'นๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2557       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,448 593 231 3,272 - 3,272 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 472 472 (472) - 

รวมรายได้ 2,448 593 703 3,744 (472) 3,272 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 1,607 556 133 2,296 - 2,296 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 670 21 - 691 - 691 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 171 16 570 757 (472) 285 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 2,448 593 703 3,744 (472) 3,272 

       
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (61) (9) (124) (194) - (194) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื'นๆ (991) (181) (353) (1,525) 472 (1,053) 

หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (891) (5) (128) (1,024) - (1,024) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (1,943) (195) (605) (2,743) 472 (2,271) 

       
กาํไรตามส่วนงาน 505 398 98 1,001 - 1,001 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (200) 

กาํไรสําหรับงวด      801 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเชื'อรายยอ่ย สินเชื'อธุรกิจ บริหารเงินและอื'นๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุดวันที& 30 กนัยายน 2557       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,418 1,614 621 9,653 - 9,653 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,317 1,317 (1,317) - 

รวมรายได้ 7,418 1,614 1,938 10,970 (1,317) 9,653 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 4,644 1,485 454 6,583 - 6,583 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,267 70 (3) 2,334 - 2,334 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื'น ๆ 507 59 1,487 2,053 (1,317) 736 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 7,418 1,614 1,938 10,970 (1,317) 9,653 

       
ค่าเสื'อมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (191) (27) (376) (594) - (594) 
ค่าใชจ้่ายการดาํเนินงานอื'นๆ (2,881) (501) (957) (4,339) 1,317 (3,022) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,830) (106) (275) (3,211) - (3,211) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (5,902) (634) (1,608) (8,144) 1,317 (6,827) 

       
กาํไรตามส่วนงาน 1,516 980 330 2,826 - 2,826 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (559) 

กาํไรสําหรับงวด      2,267 
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3.25 ภาระผูกพนัและหนี$สินที&อาจเกดิขึ$น 

 3.25.9 การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที'  

 ;g กนัยายน ,--L 31 ธนัวาคม ,--h 

การรับอาวลัตัtวเงิน 13,479 7,151 
การคํ�าประกนัอื'น 669,310 628,138 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที'ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 30,000 34,070 
สญัญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย  1,200,000 1,200,000 

สญัญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ  7,273,920 3,296,300 

รวม 9,186,709 5,165,659 

3.25.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;1 ธันวาคม ,--h มีคดีซึ' งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย               
เป็นจาํนวนรวมประมาณ ;k; ลา้นบาท และ ;-T ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ' งผลของคดียงัไม่เป็นที'สิ�นสุด           
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว
ต่องบการเงิน 

3.25.3 ภาระผกูพนัอื'น 

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

ข) ธนาคารฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที'เกี'ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3 - 9 ปี 

 ณ วนัที' ;g กนัยายน ,--L และ ;9 ธนัวาคม ,--h ธนาคารฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ'าที'ตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที'บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที' 

 ;g กนัยายน ,--L ;9 ธนัวาคม ,--h 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 9 ปี 96 112 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 88 136 
มากกวา่ 5 ปี 2 3 
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3.26 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 

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

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้ธนาคารฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลที'สามารถสังเกตไดที้'
เกี'ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที'วดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที'สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ที' 9; เรื'อง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั ตามประเภทของขอ้มูลที'
นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที'มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใช้ข้อมูลอื'นที'สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

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

ณ วนัที'  ;g กันยายน ,--L ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี� สินที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที' 30 กนัยายน 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที&วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย     

ตราสารหนี�  - 6,931 - k,931 
หนี$สินที&วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาแลกเปลี'ยนอตัราดอกเบี�ย - 37 - 37 
สญัญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ - h6 - h6 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที'ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั , และ ;  

ก) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี�คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที'ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี�ไทย  

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

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

4. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื'อวนัที' T พฤศจิกายน 
,--L 
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