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������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#����#$�� ก���#��

% &����' 31 ����*� 2562

�������� 31 ����� 2562 31 ������ 2561 31 ����� 2562 31 ������ 2561

(���������������� (�������� ��) (���������������� (�������� ��)

������"��� ��) ������"��� ��)

������.�/

��#��� 1,359,792          1,191,800          70                      70                      

���ก���*����������� *� ����#���"�# 48,726,005        54,071,389        613,165             641,395             

�#�"��,�-���������,���- 4.2 -                        5,685                 -                        -                        

��#� �"����"�# 4.3, 4.7 7,410,832          9,012,345          836,818             780,284             

��#� �"��/���#0�"����� *ก����������"�# 4.4 763,699             800,151             20,069,126        20,069,127        

��#�/���#��123��ก� 4ก���5� *��ก���5������� 4.5, 4.7

   ��#�/���#��123��ก� 4ก���5 262,290,031      261,056,899      2,345,000          2,075,000          

   ��ก���5������� 639,431             642,526             -                        -                        

   �����#�/���#��123��ก� 4ก���5� *��ก���5������� 262,929,462      261,699,425      2,345,000          2,075,000          

   ��ก: �������������71� (20,590,048)       (20,402,559)       -                        -                        

   ��ก: ���823����5������*�47 4.6 (11,509,585)       (11,665,492)       -                        -                        

   ��ก: ���823�ก��9����4 ����กก��9���:����������5 4.6 (7,945)               (8,146)               -                        -                        

�����#�/���#��123��ก� 4ก���5� *��ก���5���������"�# 230,821,884      229,623,228      2,345,000          2,075,000          

"��,�-�#���ก��;����"�# 15,977               10,857               -                        -                        

�������#�"��,�-�,23�ก�� �"�� 28,709               39,388               955,266             831,043             

"�3�#� ����� *��9ก�<-��"�# 2,992,606          2,992,229          817,167             957,714             

�#�"��,�-������������"�# 413,426             448,222             143,182             159,531             

�#�"��,�-=�0���#�����������71� 1,091,200          991,525             145,174             152,571             

 4ก���5���ก#�� �ก"��,�-� *��77�>25�;�� ���������"�# 2,016,178          948,528             -                        -                        

��#�9?�8 ��������ก��#0�"���� -                        -                        -                        5,258,642          

�#�"��,�-�23� 4.8 2,259,395          2,409,287          158,418             166,983             

�&�������.�/ 297,899,703      302,544,634      26,083,386        31,092,360        

��������9�*ก����ก����#��9@�������A3�;����ก����#���5

��ก����#����

(�����: ,����")

��ก����#��B,�*ก#�ก��



������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#����#$�� ก���#�� (0!")

% &����' 31 ����*� 2562

�������� 31 ����� 2562 31 ������ 2561 31 ����� 2562 31 ������ 2561

(���������������� (�������� ��) (���������������� (�������� ��)

������"��� ��) ������"��� ��)

���1����� �!&�2"#����2"#

���1���

��#����C�ก 4.9 199,983,793      193,108,310      -                        -                        

���ก���*����������� *� ����#� 4,277,045          4,374,674          -                        -                        

���5�#�����2���23�"��D�� 310,566             238,219             -                        -                        

���5�#����������,���- 4.2 19,758               10,653               -                        -                        

���������5"�3��ก� *��#�ก4��2� 4.10 40,301,919        55,556,919        585,000             5,840,000          

�E����8 9�*:�1�-�*�*���;��,��ก��� 4.11 1,062,834          827,442             216,796             176,986             

���5�#�=�0���#�����������71� 5,982                 8,499                 -                        -                        

�������5���ก#�� �ก"��,�-� *��77�>25�;�� ���������"�# 1,322,258          995,276             -                        -                        

��ก���5�������� 1,167,403          881,275             1,054                 9,871                 

=�0���#�����#�#�� ������� 1,211,603          753,846             15,924               4,916                 

���5�#��23� 4.12 8,606,736          7,960,065          1,519,570          1,481,562          

�&����1��� 258,269,897      264,715,178      2,338,344          7,513,335          

��������9�*ก����ก����#��9@�������A3�;����ก����#���5

��ก����#����

(�����: ,����")

��ก����#��B,�*ก#�ก��





(��������	
����� �
���������	�)

������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก����$�������%����%�

�������#&������'"���(����&����) 31 ����,� 2562

������
� 2562 2561 2562 2561

ก������'"$�����:

ก���������#��1!"��')"#

�����	��ก�� !� 4.14 4,389,632           4,490,985           17,489                20,764                

)��*+	�����ก�� !� 4.15 (1,287,176)          (1,243,834)          (13,419)               (19,764)               

�������"ก���(����2� 3,102,456           3,247,151           4,070                  1,000                  

�����	)��,����� ����-��.ก�� 1,459,994 1,722,214 -                          -                          

)��*+	���)��,����� ����-��.ก�� (61,009)               (62,936)               (4,071)                 (3,712)                 

������,!�2���������� ���ก�����2� 4.16 1,398,985           1,659,278           (4,071)                 (3,712)                 

0��������,.�ก,��ก����123�)	���-4�.���


   ��.�
��
���4�-��5 4.17 (27,930)               (36,336)               (17,132)               (38,853)               

ก6������,.�ก��.������ 4.18 4,440                  254,196              -                          23                       

��������ก6��� (0�����) �ก��.������
���., ������	�� � 4.4 (37,200)               145,777              -                          -                          

�����	��.�47�8� 32,395                32,320                -                          -                          

)��4���� 3�ก 3����23���ก��.�*�	�.��+23� 78,467                87,121                -                          -                          

�����	ก����.�������������� 4.26 -                          -                          574,004              523,667              

�����	�กก���6���.�����23� 9 4.20 35,664                40,143                20,821                18,266                

�&���������กก���������#�� 4,587,277           5,429,650           577,692              500,391              

,!�3���!����กก���������#��

)��*+	����ก 3��ก��1��ก��� 1,671,094           1,459,267           286,795              271,188              

)��
�����ก���ก�� 4,340                  3,230                  4,340                  3,230                  

)��*+	����ก 3��ก����)�� �:��� 3��-��4ก�;< 306,932              291,547              146,409              114,562              

)��=�> ��ก� 74,556                80,579                2,229                  2,101                  

)��*+	����กก���6���.�����23� 9 4.21 259,775              461,066              23,244                23,580                

�&�,!�3���!����กก���������#�� 2,316,697           2,295,689           463,017              414,661              

�� !�?@ �� !�����-�?@ ��-0������กก���	��)�� 4.19 108,208              914,280              -                          -                          

ก������กก���������#��ก!"�,!�3���!��4����#����� 2,162,372           2,219,681           114,675              85,730                

)��*+	���=�> ��.���	 4.22 430,898              403,276              19,052                8,028                  

ก�����������#&���กก���������#��1!"��')"# 1,731,474           1,816,405           95,623                77,702                

ก���������#����)�ก���ก

$������������#&���กก���������#����)�ก���ก -                          (37,348)               -                          -                          

�&�ก�����������#&� 1,731,474           1,779,057           95,623                77,702                

������
�4�-ก����ก����.��4A�������B3�0����ก����.�� !

(�����: 1����� �ก��	�ก6���
����	������4A����)

��ก����.���� ��ก����.��D1�-ก.ก��



(��������	
����� �
���������	�)

������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก����$�������%����%� (1!")

�������#&������'"���(����&����) 31 ����,� 2562

������
� 2562 2561 2562 2561

ก����$�������%����%�"')�: 4.23

ก���������#��1!"��')"#

���ก������	
�ก����ก���������ก����������������������

8�ก6��� (0�����) �กก������?�)����.�������823�0�� 85,040                (27,761)               73,665                16,928                

��������ก6���0�������E����E�23�*�ก������)	�:

   ก��4F��ก��)����� 3��*�ก�-����.���0��ก������)	� 4.4 749                     1,746                  -                          -                          

8�ก�-��0��=�> ��.���	 4.24 (17,008)               4,008                  (14,733)               (3,386)                 

���ก��� 3-:?ก����Bก*�����0��ก6�����2�0�����*�=������ 

   - ���,.�ก=�> ��.���	 68,781                (22,007)               58,932                13,542                

���ก������	���
�ก����ก���������ก���������������������� 

8�ก6����กก��4�-��;ก��
�����ก);.
5��
�<4�-ก��=�� -                          -                          14,278                -                          

8�ก�-��0��=�> ��.���	 -                          -                          (2,856)                 -                          

���ก��� 3-���:?ก����Bก*�����0��ก6�����2�0�����*�=������ 

   - ���,.�ก=�> ��.���	 -                          -                          11,422                -                          

ก����$�������%����%�"')��������#&���กก���������#��1!"��')"# 68,781                (22,007)               70,354                13,542                

�&�ก����$�������%����%�"')��������#&� 68,781                (22,007)               70,354                13,542                

ก����$�������%����%��&�

ก6���0�������E����E����กก���6���.����
����23�� 1,800,255           1,794,398           165,977              91,244                

ก6���0�������E����E����กก���6���.����� 3�ก��.ก -                          (37,348)               -                          -                          

ก����$�������%����%��&��������#&� 1,800,255           1,757,050           165,977              91,244                

ก����!#�5�ก����

�!&���)��6�$"#������7

ก6����6���������กก���6���.����
����23�� 1,729,598           1,803,163           95,623                77,702                

0������6���������กก���6���.����� 3�ก��.ก -                          (37,348)               -                          -                          

ก6����6������������� 3�4A�0����.>��G 1,729,598           1,765,815           95,623                77,702                

�!&���)��6�$"#�!&����������)��!��"�����,&�,��$"#�������!"�

ก6����6���������กก���6���.����
����23�� 1,876                  13,242                

ก6����6���������กก���6���.����� 3�ก��.ก -                          -                          

ก6����6������������� 3�4A�0��������	�� �� 3���� �6���)��)��

   0����.>������ 1,876                  13,242                

1,731,474           1,779,057           

������
�4�-ก����ก����.��4A�������B3�0����ก����.�� !

(�����: 1����� �ก��	�ก6���
����	������4A����)

��ก����.���� ��ก����.��D1�-ก.ก��



(��������	
����� �
���������	�)

������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก����$�������%����%� (1!")

�������#&������'"���(����&����) 31 ����,� 2562

������
� 2562 2561 2562 2561

ก����!#�5�ก����$�������%����%��&�

�!&���)��6�$"#������7

ก6���0�������E����E����6���������กก���6���.����
����23�� 1,798,379           1,781,156           165,977              91,244                

ก6���0�������E����E����6���������กก���6���.����� 3�ก��.ก -                          (37,348)               -                          -                          

ก6���0�������E����E����6������������� 3�4A�0����.>��G 1,798,379           1,743,808           165,977              91,244                

�!&���)��6�$"#�!&����������)��!��"�����,&�,��$"#�������!"�

ก6���0�������E����E����6���������กก���6���.����
����23�� 1,876                  13,242                

ก6���0�������E����E����6���������กก���6���.����� 3�ก��.ก -                          -                          

ก6���0�������E����E����6������������� 3�4A�0��������	�� �

   � 3���� �6���)��)��0����.>������ 1,876                  13,242                

1,800,255           1,757,050           

ก����1!"����$"#89�:'"����$"#������7

ก6���
����	�0�!�12!�H�� (���
����	�) 4.25

����� 3�4A�0����.>��G 

      ก6����กก���6���.����
����23�� 2.16                    2.25                    0.12                    0.10                    

      0������กก���6���.����� 3�ก��.ก -                          (0.04)                   -                          -                          

2.16                    2.21                    0.12                    0.10                    

������
�4�-ก����ก����.��4A�������B3�0����ก����.�� !

(�����: 1����� �ก��	�ก6���
����	������4A����)

��ก����.���� ��ก����.��D1�-ก.ก��



(��������	
����� �
���������	�)

������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก� ���#����

�������#&������'"���(����&����) 31 ����,� 2562

2562 2561 2562 2561

ก� ���#������กก��ก����������#��

ก6���ก���=�> ��.���	�กก���6���.����
����23�� 2,162,372           2,219,681           114,675              85,730                

0�����ก���=�> ��.���	�กก���6���.�� 3�ก��.ก -                          (28,174)               -                          -                          

ก6����กก���6���.����ก���=�> ��.���	 2,162,372           2,191,507           114,675              85,730                

���ก��4���ก�-��ก6����กก���6���.����ก���=�> ��.���	

   �4A���.������ (���) �กก.ก����6���.���� 

   )����23����)���-������
����@+ 94,916                95,477                37,938                37,345                

   �� !�?@��-�� !�����-�?@ 549,255              1,467,381           -                          -                          

   �������� (ก6���) 0������ก��.������
���., ������	�� � 37,200                (145,777)             -                          -                          

   J��ก���)���823�0������ก�?�)��� 3����0����.������ (2,151)                 (129)                    -                          -                          

   )���823�0������ก�?�)��� 3����0�����1�<�.���ก��0�� (J��ก���) (10,970)               326                     -                          -                          

   ก6����กก��6��������.������*����ก���1�< (2,362)                 (254,172)             -                          -                          

   0������ 3�������ก.�0B!��.��ก4�.���
��.�
��
���4�-��5

       ��-
��������1��,<�123�)	� 24,881                35,769                17,132                38,853                

   (ก6���) 0������กก��6��������4ก�;< (367)                    (1,061)                 202                     -                          

   0������กก��
��6��������4ก�;< 294                     61                       -                          -                          

   ก6����กก��6�������.����1�<���� 
��
� -                          -                          (13)                      -                          

   ก6����กก��6���������1�<�.���ก��0�� (18,673)               (23,845)               -                          -                          

   )��*+	���8�4�-J�+�<1��ก��� 241,438              20,569                55,062                3,495                  

   �����	)	����� (�1.3�0B!�) ���� (8,748)                 266,096              322                     5,495                  

   )��*+	���)	������1.3�0B!� 287,088              455,150              141,023              153,899              

    �����	��ก�� !����,. (3,102,456)          (3,324,579)          (4,070)                 (1,000)                 

    �����	��.�47�8� (32,395)               (32,320)               -                          -                          

    ��.��������ก�� !� 4,327,430           4,669,405           17,248                20,733                

    ��.��������ก�� !� (736,668)             (822,700)             (22,236)               (49,139)               

    ��.��������.�47�8� 30,595                28,520                5,258,642           4,132,342           

    ��.������=�> ��.���	 (75,173)               (96,796)               (18,196)               (16,767)               

ก6����กก���6���.����ก���ก���4� 3���4��*�

   �.����1�<��-�� !�.��6���.���� 3,765,506           4,528,882           5,597,729           4,410,986           

������
�4�-ก����ก����.��4A�������B3�0����ก����.�� !

(�����: 1�����)

��ก����.���� ��ก����.��D1�-ก.ก��
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����� �
���������	�)

������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก� ���#���� (1!")

�������#&������'"���(����&����) 31 ����,� 2562

2562 2561 2562 2561

�.����1�<�6���.���� (�1.3�0B!�) ����

   ���ก���-�����,��)����-
�����.� 5,345,317           1,600,655           28,230                (188,981)             

   ��.�*�	�.��+23��ก��?ก�� ! (2,192,202)          1,909,957           (270,000)             252,000              

   �?ก�� !,��ก.���ก���1�<��-��@@�K2!�0��������	� (1,067,650)          737,570              -                          -                          

   �?ก�� !�6���ก��ก��@+ 108,743              (1,389,116)          -                          -                          

   ���1�<�.���ก��0�� 472,819              474,178              -                          -                          

   �.����1�<� 3��4�-�=��4A��.����1�<� 3:2���	�123�0�� -                          1,199,363           -                          -                          

   �.����1�<�23� 58,931 -149,082 8,483 17,256

�� !�.��6���.�����1.3�0B!� (����)

   ��.����L�ก 6,875,483           (4,657,950)          -                          -                          

   ���ก���-�����,��)����-
�����.� (97,629)               (211,333)             -                          -                          

   �� !�.����)2���23����:�� 72,347                271,623              -                          -                          

   �	��� !,��ก.���ก���1�<��-��@@�K2!�0��������	� 326,982              539,698              -                          -                          

   
������� !� 3��ก��-��.�ก?	�2��-�-��!� (5,255,000)          (5,962,700)          (5,255,000)          (4,410,000)          

   �	��� !�6���ก��ก��@+ 632,558              115,274              -                          -                          

   �6����8�4�-J�+�<�-�-���0��1��ก��� (3,190)                 (5,061)                 (974)                    (409)                    

   �� !�.�� 3�ก 3��0	��J��
��ก���.����1�<� 3��4�-�=�

      �4A��.����1�<� 3:2���	�123�0�� -                          (11,270)               -                          -                          

   �� !�.��23� (476,482)             (642,983)             (103,015)             (75,029)               

�#�������2��������ก (3����3�) ก��ก����������#�� 8,566,533           (1,652,295)          5,453                  5,823                  

ก� ���#������กก��ก����#���

��.������K2!���.������*����ก���1�<�123�ก������� (3,128,638)          (4,169,722)          -                          -                          

��.�������กก��0����.������*����ก���1�<�123�ก������� 4,802,573           3,387,607           -                          -                          

��.������K2!���4ก�;< (65,807)               (16,252)               (10,762)               (1,511)                 

��.������K2!��.����1�<���� 
��
� (7,281)                 (5,155)                 (743)                    (4,312)                 

��.�������กก��6��������4ก�;< 612                     1,298                  6,017                  -                          

��.�������กก��6�������.����1�<���� 
��
� -                          -                          35                       -                          

�#�������2��������ก (3����3�) ก��ก����#��� 1,601,459           (802,224)             (5,453)                 (5,823)                 

ก� ���#������กก��ก���������#��

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

��.������+6��-)2���	�ก?	�-�-��� (12,400,000)        (5,500,000)          -                          -                          

�#�������2��������ก (3����3�) ก��ก���������#�� (10,000,000)        2,500,000           -                          -                          

�#�����;�)�$<(����2� 167,992              45,481                -                          -                          

��.��� ; ���
	���� 1,191,800           1,324,808           70                       70                       

�#���� = &������#&� 1,359,792           1,370,289           70                       70                       

-                          -                          -                          -                          
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�กก��������#�� ���� ก����� ก"��������� ก������$#����	�� ������� ��!������"���

���� ก�����#��  �������� �กก��
���#�  �%� ��%�&!� ก��'&�(�	�)��*
	 �����#+��,ก���&!� ��	'&�(�	���� #��#�����

(�	���������-� (�	�����. (�	�����.  �&!���� ������/�+ *�ก������#	� ก��#��#�� ����ก�� ���������� 	���� �������	� ��������	����� ���0��1 ���0������ ���

��������	� � ����� 1 �ก���� 2561 99                   8,006,456       1,018,408        96,908            879,285          (2,257)                  679,266                1,653,202                801,000          23,125,364     34,604,529     127,236          34,731,765          

ก"����"�(������ -                      -                      -                       -                      -                      -                            -                            -                                -                      1,765,815       1,765,815       13,242            1,779,057            

ก"��������� �%� ��%�&!��"�(������ -                      -                      -                       (23,753)           -                      1,746                    -                            (22,007)                    -                      -                      (22,007)          -                      (22,007)                

ก"��������� �%� ��%����"�(������ -                      -                      -                       (23,753)           -                      1,746                    -                            (22,007)                    -                      1,765,815       1,743,808       13,242            1,757,050            

$������ ก������กก��
���#�������/�+��ก"����,�� -                      -                      -                       -                      (2,461)             -                            -                            (2,461)                      -                      2,461              -                      -                      -                           

������	 �����!������"���#��#��������0���������� -                      -                      -                       -                      -                      -                            -                            -                                -                      -                      -                      (22,050)          (22,050)                

��������	� � ����� 31 ������ 2561 99                   8,006,456       1,018,408        73,155            876,824          (511)                     679,266                1,628,734                801,000          24,893,640     36,348,337     118,428          36,466,765          

��������	� � ����� 1 �ก���� 2562 99                   8,006,456       1,018,408        (91,062)           1,164,360       1,260                    679,266                1,753,824                801,000          26,116,740     37,696,527     132,929          37,829,456          

ก"����"�(������ -                      -                      -                       -                      -                      -                            -                            -                                -                      1,729,598       1,729,598       1,876              1,731,474            

ก"��������� �%� ��%�&!��"�(������ -                      -                      -                       68,032            -                      749                       -                            68,781                      -                      -                      68,781            -                      68,781                 

ก"��������� �%� ��%����"�(������ -                      -                      -                       68,032            -                      749                       -                            68,781                      -                      1,729,598       1,798,379       1,876              1,800,255            

$������ ก������กก��
���#�������/�+��ก"����,�� -                      -                      -                       -                      (897)                -                            -                            (897)                         -                      1,091              194                 -                      194                      

������	 �����!������"���#��#��������0���������� -                      -                      -                       -                      -                      -                            -                            -                                -                      -                      -                      (99)                  (99)                       

��������	� � ����� 31 ������ 2562 99                   8,006,456       1,018,408        (23,030)           1,163,463       2,009                    679,266                1,821,708                801,000          27,847,429     39,495,100     134,706          39,629,806          
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��
������ � 	����� 1 �ก���� 2561 99                     8,006,456         87                     7,031,436         16,457                         224,985                241,442                     801,000            5,879,117         21,959,637       

ก�������%������ -                        -                        -                        -                        -                                   -                           -                                 -                        77,702              77,702              

ก����)�������7����7�$�����%������ -                        -                        -                        -                        13,542                         -                           13,542                       -                        -                        13,542              

ก����)�������7����7������%������ -                        -                        -                        -                        13,542                         -                           13,542                       -                        77,702              91,244              

8�������ก������กก��
 ����������*�!�"ก�����#�� -                        -                        -                        -                        -                                   (370)                     (370)                           -                        370                   -                        

��
������ � 	����� 31 ������ 2561 99                     8,006,456         87                     7,031,436         29,999                         224,615                254,614                     801,000            5,957,189         22,050,881       

��
������ � 	����� 1 �ก���� 2562 99                     8,006,456         87                     7,031,436         (49,621)                        306,925                257,304                     801,000            7,482,643         23,579,025       

ก�������%������ -                        -                        -                        -                        -                                   -                           -                                 -                        95,623              95,623              

ก����)�������7����7�$�����%������ -                        -                        -                        -                        58,932                         -                           58,932                       -                        11,422              70,354              

ก����)�������7����7������%������ -                        -                        -                        -                        58,932                         -                           58,932                       -                        107,045            165,977            

8�������ก������กก��
 ����������*�!�"ก�����#�� -                        -                        -                        -                        -                                   (155)                     (155)                           -                        195                   40                     

��
������ � 	����� 31 ������ 2562 99                     8,006,456         87                     7,031,436         9,311                           306,770                316,081                     801,000            7,589,883         23,745,042       
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 

1. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำและแสดงรำยกำรในงบกำรเงินและนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้แสดงรายการใน                
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2558 เร่ือง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์
และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

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

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้ เป็นทางการตามกฎหมาย                
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล  

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                   
31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นเพิ่มเติมในระหว่างงวดปัจจุบัน 

1.3 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและ                     
บริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน                    
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

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

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการ  5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ที่ เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงิน                               
ที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้              
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์               
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  
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บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดง
เปรียบเทียบ  

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ส าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17                         
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เชน่เดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เร่ืองการรับรู้รายได้ 
เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า                               
มาถือปฏิบัติ 

กำรรับรู้รำยได้ 

รำยได้กำรจัดกำรกองทุนส่วนเพิ่ม 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้พิจารณาเกณฑ์รับรู้รายได้การจัดการกองทุน                            
ส่วนเพิ่ม ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ผลตอบแทนต่อปีของกองทุนที่บริษัทรับบริหารสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิ งผลการ
ด าเนินงานของกองทุน โดยจะรับรู้เป็นรายได้ตอนสิ้นปี ซึ่งถือว่ารายได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้ว 
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1.6 กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี  

 กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและกำรบันทึกค่ำเสื่อมรำคำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ีตีรำคำใหม่ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการตีราคาใหม่ ณ สิ้นปี 2561 และได้ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระใหม่ไปพร้อมกัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภท
อาคารชุดส านักงานจาก 15 ปี เป็น 30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์นี ้              
คาดว่าจะมีผลท าให้ก าไรหลังภาษีส าหรับปี 2562 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น
ประมาณ 16 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล าดับ และก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.02 บาทต่อหุ้น และ 
0.004 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบกับก าไรหลังหักภาษีและ               
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในระหว่างงวดปัจจุบัน ดังนี ้ 

(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ก าไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 4 1 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.005 0.001 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                      
มำถือปฏิบัติ  

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน               
งวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 แสดงได้ดังนี้   

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบาย             
การบัญชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 

   

สินทรัพย์    
สินทรัพย์อื่น 2,283 (24) 2,259 

รวมสินทรัพย์ 297,924 (24) 297,900 

หนี้สิน    
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 1,217 (5) 1,212 

รวมหนี้สิน 258,275 (5) 258,270 

ส่วนของเจ้ำของ    
ก าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 27,866 (19) 27,847 

รวมส่วนของเจ้ำของ 39,649 (19) 39,630 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 297,924 (24) 297,900 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบาย             
การบัญชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 

   

ก ำไรขำดทุน    
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,484 (24) 1,460 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 436 (5) 431 

ก ำไรส ำหรับงวด 1,750 (19) 1,731 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 1,749 (19) 1,730 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                 2.18 (0.02)                 2.16 
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 รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รำยได้กำรจัดกำรกองทุนส่วนเพิ่ม   

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้พิจารณาเกณฑ์รับรู้รายได้การจัดการกองทุน                    
ส่วนเพิ่ม ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ผลตอบแทนต่อปีของกองทุนที่บริษัทรับบริหารสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงผล                    
การด าเนินงานของกองทุน โดยจะรับรู้เปน็รายได้ตอนสิ้นปี ซึ่งถือว่ารายได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วจากเดิม
ที่รับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาที่บริหารกองทุน 

3. ข้อมูลทั่วไป 

3.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

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

3.2 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯหรือ                             
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม  และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ                
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเทียบเคียง
กับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม 

4.1 งบกำรเงินรวม 

รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งรวมในการจัดท างบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 มีดังนี้  

   (หน่วย: ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วันที่  

   31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทย 99.99 99.99 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ธุรกิจหลกัทรัพย์ ไทย 99.99 99.99 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก ้จ ากัด จัดการกองทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด เช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อย ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลชูั่น จ ากดั นายหน้าประกันภัย ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด (อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) เช่าซื้อ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด ธุรกิจหลกัทรัพย์ ไทย 51.00 51.00 

4.2 ตรำสำรอนุพันธ์ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap 
agreement) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

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

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

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

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

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 
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4.3 เงินลงทุน 

4.3.1 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินลงทุนเผ่ือขำย - มูลค่ำยุติธรรม   
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,800,536 7,467,598 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 185,271 186,078 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 307,393 299,562 
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ 60,690 60,777 
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 836,818 780,284 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขำย 7,189,248 8,792,839 
ตรำสำรหนี้ที่จะถอืจนครบก ำหนด - รำคำทุน/รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย   
เงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอนมา 13,279 13,352 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,279) (13,352) 

รวมตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด  - - 
เงินลงทุนทั่วไป - รำคำทุน   
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 254,134 254,134 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (32,550) (34,628) 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 221,584 219,506 
รวมเงินลงทุนสุทธ ิ 7,410,832 9,012,345 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินลงทุนเผ่ือขำย - มูลค่ำยุติธรรม   
หลักทรัพย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 836,818 780,284 

รวมเงินลงทุนสุทธ ิ 836,818 780,284 
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4.3.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ครบก าหนดภายใน ครบก าหนดภายใน 

 

ไม่เกิน        
1 ป ี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม 

ไม่เกิน        
1 ป ี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขำย         
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,798 3 - 5,801 7,464 3 - 7,467 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1 184 - 185 1 185 - 186 

รวม 5,799 187 - 5,986 7,465 188 - 7,653 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 5,798 187 - 5,985 7,464 188 - 7,652 

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 13 - - 13 13 - - 13 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13) - - (13) (13) - - (13) 

รวม - - - - - - - - 

รวมตรำสำรหนี้ 5,798 187 - 5,985 7,464 188 - 7,652 

4.3.3 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที ่  
ประเภทเงินลงทุน 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพัน 

ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล - 648 หลักประกันการใช้ยอดไดดุ้ล

การหักบัญชี 
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4.3.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 1,460 - 1,460 

4.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป                 
ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น  

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่าสุทธิ จ านวน  มูลค่าสุทธิ จ านวน  
 ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน 

ชื่อหลักทรัพย ์ เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มกำรบริกำร:       
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 814 300 10 814 300 10 
กลุ่มกำรพำณิชย์น ำเข้ำและส่งออก:       
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,707 - 10 3,659 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดด้ิง จ ากัด 4,320 - 10 4,320 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหำริมทรัพย:์       
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 3,932 - 10 3,932 - 10 
กลุ่มอุตสำหกรรม:       
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  18,315 - 10 18,315 - 10 
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4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 19,995,881 19,995,882 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 763,699 800,151 73,245 73,245 
 763,699 800,151 20,069,126 20,069,127 

4.4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน  

ณ วันที่  
สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ วันที่  
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ณ วันที่  
เงินปันผลรับส าหรับ               

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

  31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2561 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง         
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) 

ธนาคาร                หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 17,641 17,641 - - 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จ ากัด 

ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 1,075 1,075 - - 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จ ากัด 

จัดการกองทุน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 110 110 - - 

บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  เช่าซื้อและ               หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ 99.99 99.99 3 3 - - 
 สินเชื่อรายย่อย หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 270 270 - - 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ ากัด  

การบริการ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 22 22 - - 

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ 
โซลูชั่น จ ากัด  

นายหน้าประกันภัย หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 137 137 - - 

บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จ ากัด 
(อยู่ในระหว่างการช าระ
บัญชี) 

เช่าซื้อ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 142 142 - - 

บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ 
จ ากัด 

การบริการ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 5 5 - - 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด การบริการ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 700 700 - - 

      20,105 20,105 - - 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า      (109) (109)   
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ      19,996 19,996   
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4.4.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                             
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน 

ลักษณะ
ธุรกิจ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
ณ วันที่  

ราคาทุน 
ณ วันที่  

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ณ วันที่  
  31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว 
ลีสซิ่ง จ ากัด  

ลีสซิ่ง 49.00 49.00 73,245 73,245 763,699 800,151 

 

  (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกัน 

ลักษณะ
ธุรกิจ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
ณ วันท่ี  

ราคาทุน 
ณ วันท่ี  

ค่าเผื่อการด้อยค่า             
ของเงินลงทุน 

ณ วันท่ี  

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธ ิ

ณ วันท่ี  

  31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว  
 ลีสซ่ิง จ ากัด  

ลีสซ่ิง 49.00 49.00 73,245 73,245 - - 73,245 73,245 

ข)  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน            
งบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที ่31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          

วันที ่31 มีนาคม 

เงินปนัผลรบั                                      
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว 
ลีสซ่ิง จ ากัด  (37,200) 145,777 749 1,746 - - 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

14 

 

4.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 

4.5.1   จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี ้   
เงินเบิกเกินบัญช ี 279,263 369,084 
เงินให้สินเช่ือ 99,812,612 98,933,065 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 162,181,953 161,733,691 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 42,591 53,970 
หัก: รายได้รอตัดบัญช ี (20,590,048) (20,402,559) 

 เงินรบัล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (26,388) (32,911) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 241,699,983 240,654,340 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรบั 639,431 642,526 
หัก:  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,509,585) (11,665,492) 

 ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (7,945) (8,146) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 230,821,884 229,623,228 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี ้   
เงินให้สินเช่ือ 2,345,000 2,075,000 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรบั  - - 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 2,345,000 2,075,000 
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4.5.2  จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561  

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 234,036,639 6,959,707 240,996,346 233,094,849 6,841,740 239,936,589 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 703,637 703,637 - 717,751 717,751 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี                            
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 234,036,639 7,663,344 241,699,983 233,094,849 7,559,491 240,654,340 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,345,000 - 2,345,000 2,075,000 - 2,075,000 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี                                    
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 2,345,000 - 2,345,000 2,075,000 - 2,075,000 

4.5.3  จ าแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 

 

เงินให้สินเชื่อ 
แก่ลกูหนี้      

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้                   
สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินให้สินเชื่อ 
แก่ลกูหนี้       

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้                   
สงสัยจะสูญ (1) (2) 

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

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

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

(1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีค านวณจากมูลหน้ีหลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไท ย (ยกเว้น
กรณีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหน้ีเงินต้นคงค้าง) 

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



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

16 

 

 อัตราที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

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

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

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

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่า
ส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองขั้นต่ าของ ธปท. 

4.5.4    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม  
141,787 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 141,531 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อส าหรับ
รถยนต์และสัญญาเช่าการเงินส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ  อายุของสัญญา
มีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี                   

แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น 
 ตามสัญญาเช่า 50,077 97,292 6,909 7,947 162,225 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,876) (9,058) (297) (4,181) (20,412) 
 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า

 การเงิน (22) (4) - - (26) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า               
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 43,179 88,230 6,612 3,766 141,787 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (3,249) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    138,538 

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ี  
รายตัวแล้ว 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี                    

แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น 
 ตามสัญญาเช่า 50,480 96,776 6,502 8,030 161,788 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,878) (8,926) (277) (4,143) (20,224) 
 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า

 การเงิน (24) (9) - - (33) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า                 
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 43,578 87,841 6,225 3,887 141,531 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (3,835) 

ลกูหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ     137,696 

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

4.5.5    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อย 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลค่าค านวณตามเกณฑ์                                                                 
ธปท.(2) ณ วันที่ 

มูลค่าค านวณตามเกณฑ์                                 
ของธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 

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

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรบัรู้รายได้ (1) 8,007 8,040 8,846 8,618 
(1) ค านวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี 
(2) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเม่ือลูกหนี้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  

บริษัทย่อยอื่น 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าการเงิน   
    และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่ระงับการรับรู้รายได้ 636 615 
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4.5.6 รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของ
บริษัทย่อย 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1) 20,590 20,403 
(1) จ านวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ

ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ 

4.5.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 

ลูกหนี้ที่ได้ท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างงวด   
จ านวนลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข                        
การช าระหนี้ (ราย) 277 349 

ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท) 83 102 
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้างหนี้  (ล้านบาท) 84 102 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ล้านบาท) - - 
อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้างหนี้ (ปี)   
ลูกหนี้เช่าซื้อ 4 4 
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ 4 4 
ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน 5 5 

ข้อมูลส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการ
ปรับโครงสร้างมีดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 

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

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี ้ 13,492 2,876 14,261 3,176 

4.6 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

4.6.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

 
ปกติ 

กล่าวถึง        
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง
ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นงวด 2,656,402 3,283,511 1,376,962 670,853 612,847 3,064,917 11,665,492 
หนี้สงสัยจะสูญต้ังเพิ่ม     
(ลดลง) ในระหว่างงวด (175,517) (607,891) 377,524 338,176 243,483 373,680 549,455 

หนี้สูญตัดบัญชี (153) (7,165) (21,153) (384,465) (292,426) - (705,362) 

ยอดปลายงวด 2,480,732 2,668,455 1,733,333 624,564 563,904 3,438,597 11,509,585 

 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
ปกติ 

กล่าวถึง        
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง
ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 3,608,773 3,677,986 996,640 488,633 473,173 2,201,961 11,447,166 
หนี้สงสัยจะสูญต้ังเพิ่ม 
(ลดลง) ในระหว่างปี (799,957) (354,990) 761,179 1,556,488 2,872,834 862,956 4,898,510 

หนี้สูญตัดบัญชี (10,266) (30,732) (305,846) (1,373,488) (2,733,124) - (4,453,456) 
โอนออกจากการขาย 
 ลูกหนี้  (142,148) (8,753) (75,011) (780) (36) - (226,728) 

ยอดปลายปี 2,656,402 3,283,511 1,376,962 670,853 612,847 3,064,917 11,665,492 
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4.6.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามประเภทการกันเงินส ารอง 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 กันเงินส ารอง กันเงินส ารอง   

 เป็นรายลูกหนี้ เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นงวด 3,631,048 4,969,527 3,064,917 11,665,492 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลดลง) ในระหว่างงวด (134,079) 309,854 373,680 549,455 
หนี้สูญตัดบัญชี (82,078) (623,284) - (705,362) 

ยอดปลายงวด 3,414,891 4,656,097 3,438,597 11,509,585 

 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 กันเงินส ารอง กันเงินส ารอง   

 เป็นรายลูกหนี้ เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 4,528,536 4,716,669 2,201,961 11,447,166 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี 1,189,150 2,846,404 862,956 4,898,510 
หนี้สูญตัดบัญชี (1,993,107) (2,460,349) - (4,453,456) 
โอนออกจากการขายลูกหนี้  (93,531) (133,197) - (226,728) 

ยอดปลายปี 3,631,048 4,969,527 3,064,917 11,665,492 

4.6.3 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
ยอดต้นงวด/ป ี 8,146 8,948 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ป ี - - 
ตัดจ าหน่ายระหว่างงวด/ป ี (201) (802)  
ยอดปลายงวด/ป ี 7,945 8,146 

4.6.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 6,705 6,309 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) 2,635 2,386 
(1)  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารอง
ของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
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4.7 กำรจัดคุณภำพสินทรัพย์ 

4.7.1   เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย                   
ที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   ค่าเผื่อขาดทุนที่บันทึก 
 ราคาทุน ณ วันที ่ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  ในบัญชีแล้ว ณ วันที่  

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ (1) 1 1 - - 1 1 
(1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีออกโดยสถาบันการเงินซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศส่ังปิดกิจการเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2540  

4.7.2 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
การธนาคารจัดประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  (1) 
ณ วันท่ี  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์                  
ณ วันท่ี  

เงินลงทุนในลูกหนี้                     
ท่ีรับโอนมา ณ วันท่ี  

ทรัพย์สินรอการขาย            
ณ วันท่ี  

รวม  
ณ วันท่ี  

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 260,439 264,469 - - - - - - 260,439 264,469 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,776 16,533 - - - - - - 16,776 16,533 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 3,758 3,356 - - - - - - 3,758 3,356 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,566 1,536 - - - - - - 1,566 1,536 

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

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

(1)  มูลหน้ีจัดชั้นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีโดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื่น และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซ่ึงแสดงเป็น            
ส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ- สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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4.7.3 การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร
ส าหรับสินเชื่อที่กันส ารองเป็นรายกลุ่ม (Collective Approach) 

4.7.3.1 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

 มูลหน้ี 
ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้ง                
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1) 

อัตราท่ีใช้ในการตั้ง              
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3) 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562  

31 ธันวาคม 
2561 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 123,301 122,837 123,301 122,837 0.82 0.83 1,006 1,018 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11,068 11,319 11,068 11,319 7.54 11.56 835 1,309 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,695 1,811 1,695 1,811 26.42 26.59 448 481 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 892 900 892 900 26.75 26.60 239 239 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 597 614 597 614 27.91 27.67 167 170 

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

(1) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ได้น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหน้ีเงินต้นคงค้างในการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารอง    
ขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 

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

4.7.3.2 สินเชื่อจ าน าทะเบียน 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลหน้ี  
ณ วันท่ี  

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้ง         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ              

ณ วันท่ี 

อัตราท่ีใช้ในการตั้ง                           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1)                          

ณ วันท่ี 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)                   

ณ วันท่ี 

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

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

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 42 45 42 45 37.94 37.75 16 17 

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

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

 (2) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส าร องของลูกหน้ี            
รายตัวแล้ว 
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4.7.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอ่ืนของบริษัทย่อยอ่ืนจ าแนก
ตามประเภทการจัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่าลูกหน้ี ณ วันท่ี  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี  มูลค่าลูกหน้ี - สุทธิ ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ  3,142 2,960 160 138 2,982 2,822 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 503 516 89 188 414 328 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน  207 201 111 108 96 93 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย  165 163 88 85 77 78 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ  213 203 109 103 104 100 

รวม 4,230 4,043 557 622 3,673 3,421 

4.7.5 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
จ านวนรายลูกหน้ี  

ณ วันท่ี  
มูลหน้ี  
ณ วันท่ี  

หลักประกัน  
ณ วันท่ี  

ท่ีบันทึกในบัญชีแล้ว (2)                            

ณ วันท่ี  

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

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

1. บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูก        
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์           
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)                             1 1 561 578 515 531 561 (3) 578 (3) 

2. บริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัท                    
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แต่มีผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินเชน่เดียวกับบริษัท        

 จดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเพิกถอน             
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 10 1,078 1,285 232 263 12 49 

3. บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่าง           
การฟื้นฟูการด าเนินงาน - - - - - - - - 

4. บริษัทท่ีรายงานผู้สอบบัญชีระบุ           
ว่ามีปัญหาเก่ียวกับความด ารงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

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

(1) บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน 
(2) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(3) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 
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4.8 สินทรัพย์อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

ลูกหนี้ส านักหักบัญช ี 5,868 114,611 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธ ิ 551,751 571,227 2,447 3,300 
ดอกเบี้ยค้างรับ 7,512 20,365 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 332,750 324,002 123,806 124,128 
ภาษีเงินได้รอขอคนืและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 18,231 35,156 - - 
เงินมัดจ า 83,325 81,170 2,124 2,118 
ลูกหนี้อื่น 794,775 858,713 28 - 
สินทรัพย์อื่น ๆ  465,183 404,043 30,013 37,437 
รวมสินทรัพย์อื่น 2,259,395 2,409,287 158,418 166,983 

4.9 เงินรับฝำก 

4.9.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินรบัฝาก   
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,394,196 2,483,555 
ออมทรัพย์ 47,371,147 54,683,842 
จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   

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

บัตรเงนิฝาก/ใบรบัฝาก 100,688,753 95,866,169 
รวม 199,983,793 193,108,310 
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4.9.2 จ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

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

ไม่เกิน 1 ปี (1) 198,611,139 189,170,624 
เกิน 1 ปี 1,372,654 3,937,686 

รวมเงินรับฝาก 199,983,793 193,108,310 
(1) รวมสัญญาท่ีครบก าหนดแล้ว   

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

4.10 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่  

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

เงินกู้ยืมในประเทศ     
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 6,680,000 6,680,000 - - 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 33,585,000 43,000,000 585,000 - 
ตั๋วแลกเงิน 36,122 5,876,122 - 5,840,000 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 797 797 - - 
รวม 40,301,919 55,556,919 585,000 5,840,000 
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4.10.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้
ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 

ช่วงเวลา 
ท่ีออกหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย 
ณ วันท่ี  

มูลค่า                  
ท่ีตราไว ้

ยอดคงเหลือ                                     
ณ วันท่ี  

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบ้ีย 

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
(บาท) 31 มีนาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561   
 (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2557 - 1.60 1,000 - 1,600 ปี 2567 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2557 - 0.80 1,000 - 800 ปี 2567 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2570 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 600 600 ปี 2570 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 - 1,000 1,200 - ปี 2572 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 - 1,000 1,200 - ปี 2572 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
รวม    6,680 6,680   

4.10.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว
ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 

งบการเงินรวม 
ช่วงเวลา            
ท่ีออกหุ้นกู้ 

ประเภท         
หุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย                                    
ณ วันท่ี  

มูลค่า                  
ท่ีตราไว้  

ยอดคงเหลือ                          
ณ วันท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบ้ีย 

  31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

(บาท) 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

  

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2559 หุ้นกู้ระยะยาว 5.00 10.00 1,000 5,000 10,000 ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว 8.00 13.00 1,000 8,000 13,000 ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.75 - 1.85 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 8.00 8.00 1,000 8,000 8,000 ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.68 - 1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 12.00 12.00 1,000 12,000 12,000 ปี 2563 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.65 - 2.05 ต่อปี 
ปี 2562 หุ้นกู้ระยะส้ัน 0.59      - 1,000 585 - ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.88 ต่อปี 
รวม     33,585 43,000   

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่วงเวลา            
ท่ีออกหุ้นกู้ 

ประเภท         
หุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย                                    
ณ วันท่ี  

มูลค่า                  
ท่ีตราไว้  

ยอดคงเหลือ                          
ณ วันท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบ้ีย 

  31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

(บาท) 31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

  

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2562 หุ้นกู้ระยะส้ัน 0.59      - 1,000 585 - ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.88 ต่อปี 
รวม     585 -   
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4.10.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ในระหว่าง
อัตราร้อยละ 1.88 ถึง 2.50 ต่อปี และทยอยครบก าหนดช าระในปี 2562  

4.11 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 
213 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 50 ล้านบาท) เน่ืองมาจากการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชย
กรณีเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา                 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน โดยบริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยมีผล
บังคับใช้ในงวดปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนของงวด
ปัจจุบัน 

4.12 หนี้สินอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เจ้าหนี้ส านักหกับญัช ี 693,123 60,565 - - 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษอีื่น ๆ ค้างจ่าย 175,192 477,062 24,556 127,572 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 525,219 638,693 - - 
รายไดร้ับล่วงหน้า 1,540,823 1,464,621 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,163,198 3,876,110 1,494,916 1,353,893 
บัญชีพักเจ้าหนี ้ 1,083,275 1,082,473 - - 
หนี้สินอื่น ๆ 425,906 360,541 98 97 
รวมหนีส้ินอื่น 8,606,736 7,960,065 1,519,570 1,481,562 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสส าหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษัทฯส าหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษัทฯ โดยโบนัสประจ าปีบางส่วนที่
พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั้นจะมีการกันส่วนไว้เพื่อจ่ ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้                    
การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยค านวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปีจาก
วันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายช าระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิ แล้วเป็น
จ านวนเงินประมาณ 911 ล้านบาท และ 859 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 442 ล้านบาท 
และ 419 ล้านบาท ตามล าดับ) 

4.13 เงินกองทุนท่ีต้องด ำรงไว้ตำมกฎหมำย 

4.13.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัท คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอ่ืน  ๆ ตามข้อก าหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.13.2 กลุ่มบริษัทด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ด ารงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) 
ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจ าน าทะเบียน สินเชื่อธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจ าหน่าย
รถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อ่ืน  

ส าหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 นั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงิน           
ได้มีการจัดสรรเงินส ารองส่วนเกินจากการจัดชั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินส ารอง
ส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็น เงินกองทุนชั้นที่  1 และเงินกองทุนชั้นที่  2                     
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์  Basel III)                   
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ   
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 8,006,456 8,006,456 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,018,408 1,018,408 
เงินส ารองตามกฎหมาย 801,000 801,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 19,122,322 19,122,322 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,525,063 1,458,770 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ (1,668,690) (1,581,233) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 28,804,559 28,825,723 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน   

ทุนที่ออกและช าระแล้ว - หุ้นบุรมิสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล 99 99 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 28,804,658 28,825,822 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,680,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 701,941 682,051 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 720,758 729,829 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่2 8,102,699 8,091,880 

รวมเงินกองทุนตำมกฎหมำยทั้งสิ้น 36,907,357 36,917,702 
 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจ                
ทางการเงิน กฎหมายก าหนด 

กลุ่มธุรกิจ                 
ทางการเงิน กฎหมายก าหนด 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ 
 เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.49 7.00 16.75 6.375 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.49 8.50 16.75 7.875 
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 20.98 11.00 21.46 10.375 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ (ตามหลักเกณฑ์  Basel III) มีรายละเอียด
ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

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

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

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 27,841,281 27,928,288 
เงินกองทุนชัน้ที ่1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน   

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

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

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

เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 561,074 571,301 

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

รวมเงินกองทุนตำมกฎหมำยทั้งสิ้น 35,766,466 35,844,143 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุน ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายก าหนด ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายก าหนด 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ 
 เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.52 7.00 17.85 6.375 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.52 8.50 17.85 7.875 
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง 22.51 11.00 22.91 10.375 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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4.13.3 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.5/2556 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลการ
ด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารง
เงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ใน Website ของบริษัทฯ
เมื่อวันที ่30 เมษายน 2562 แล้ว 

4.14 รำยได้ดอกเบี้ย 

 รายได้ดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 210,155 159,476 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 52,390 42,948 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 1,955,463 2,092,491 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 2,171,624 2,196,070 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 4,389,632 4,490,985 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,850 1,949 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 2,070 2,424 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 12,569 16,391 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 17,489 20,764 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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4.15 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
เงินรบัฝาก 746,325 615,424 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,316 7,264 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงนิฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 278,941 277,717 
ตราสารหนี้ที่ออก   

- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 70,105 78,916 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 171,912 244,524 

เงินกู้ยืม 12,577 19,989 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,287,176 1,243,834 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ตราสารหนี้ที่ออก - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 1,067 - 

เงินกู้ยืม 12,352 19,764 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 13,419 19,764 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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4.16 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                          
31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   

- การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 1,397 1,759 
-  การบริการการประกันภัย 701,677 731,953 
- ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย ์ 172,375 260,843 
-  การจัดการกองทุน 285,710 295,450 
- การให้บริการทีป่รึกษาทางการเงนิ 2,821 16,566 
- การจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ - 49,987 

- อื่น ๆ 296,014 365,656 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,459,994 1,722,214 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ   

-  ค่าบริการข้อมูล (3,798) (3,695) 

-  อื่น ๆ (57,211) (59,241) 

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (61,009) (62,936) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,398,985 1,659,278 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - - 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (4,071) (3,712) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (4,071) (3,712) 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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4.17 ขำดทุนสุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (34,084) (38,796) 
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบีย้ 16 (2,024) 
- ตราสารหนี้ 6,154 4,484 

- อื่น ๆ (16) - 

ขาดทนุสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (27,930) (36,336) 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 

ขาดทนุจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

-  เงินตราต่างประเทศ (17,132) (38,853) 

ขาดทนุสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (17,132) (38,853) 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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4.18 ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 
2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย   

- เงินลงทุนเผื่อขาย (517) 56,054 
- ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด 2,879 2,552 

- เงินลงทุนทั่วไป - 195,566 
รวม 2,362 254,172 
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า    

- เงินลงทุนทั่วไป 2,078 24 

รวม 2,078 24 

ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 4,440 254,196 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ก าไรจากการขาย   

- เงินลงทุนเผื่อขาย - 23 

ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน - 23 

4.19 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

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

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด (โอนกลับ) (73) (105) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 108,281 914,385 

รวม 108,208 914,280 
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4.20 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ 

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

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 
 2562 2561 

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 18,673 23,845 
อื่น ๆ 16,991 16,298 
รวม 35,664 40,143 

 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
รายได้จากการให้เช่า 20,325 17,565 

อื่น ๆ 496 701 

รวม 20,821 18,266 

4.21 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ 

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

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 19,714 20,749 
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรต์ัดจ าหน่าย 42,609 40,804 
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 70,655 274,274 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 25,114 25,292 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดมา 24,972 24,021 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 16,295 21,715 

อื่น ๆ 60,416 54,211 

รวม 259,775 461,066 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 

 2562 2561 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 33 123 
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรต์ัดจ าหน่าย 17,591 17,471 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 2,058 2,158 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 776 245 

อื่น ๆ 2,786 3,583 

รวม 23,244 23,580 

4.22 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 
2561 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบังวด 549,905 513,197 29,204 6,957 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี     
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (119,007) (109,921) (10,152) 1,071 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 430,898 403,276 19,052 8,028 
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4.23  องค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนเผื่อขาย:     
ก าไรที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 84,523 28,293 73,665 16,951 
บวก (หัก): การปรับปรงุการจัดประเภทใหม่

ส าหรับก าไรที่รวมอยู่ในก าไรหรอื
ขาดทนุ 517 (56,054) - (23) 

 85,040 (27,761) 73,665 16,928 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - - 14,278 - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ในการร่วมค้า:     
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของ                  
การร่วมค้า 749 1,746 - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 85,789 (26,015) 87,943 16,928 
ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (17,008) 4,008 (17,589) (3,386) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวดสุทธิ 68,781 (22,007) 70,354 13,542 
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4.24 ภำษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 

 

จ านวน          
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวน          
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่า 
 เงินลงทุนเผื่อขาย 85,040 (17,008) 68,032 (27,761) 4,008 (23,753) 

 85,040 (17,008) 68,032 (27,761) 4,008 (23,753) 
 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 

 2562 2561 

 

จ านวน        
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวน        
ก่อนภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 73,665 (14,733) 58,932 16,928 (3,386) 13,542 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 14,278 (2,856) 11,422 - - - 

 87,943 (17,589) 70,354 16,928 (3,386) 13,542 

4.25 ก ำไรต่อหุ้น 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (พนับาท) 1,729,598 1,803,163 95,623 77,702 
ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนนิงานตอ่เนื่อง (บาท/หุ้น) 2.16 2.25 0.12 0.10 
ขาดทนุส าหรับงวดจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก (พันบาท) - (37,348) - - 
ขาดทนุต่อหุน้จากการด าเนนิงานที่ยกเลิก (บาท/หุ้น) - (0.04) - - 
จ านวนหุน้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 800,655 800,655 800,655 800,655 
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4.26 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ช่ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ ์
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษทัย่อย 
บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ไฮเวย์ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ออล-เวย์ส จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ไพรมัส ลีสซ่ิง จ ากัด (อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) บริษทัย่อย 
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด บริษทัร่วมค้า 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                 
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
ยอดคงค้ำง   
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)   
บริษัทย่อย   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ(สินทรัพย์):   
   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 613,165 641,395 
เงินปนัผลค้างรับ:   
 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) - 3,593,665 
 บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด - 140,000 
 บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด - 934,994 
 บริษทั ไฮเวย์ จ ากัด  - 135,000 
 บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด - 34,999 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด - 389,986 
 บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด - 29,998 
สินทรัพย์อื่น:   
 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 122,674 123,647 
 บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 1,132 705 
หนี้สินอื่น:   
   บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 100 971 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ                     
1 มกราคม 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ณ วันที่                     
1 มกราคม 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันที่               
31 มีนาคม 2562 

บริษัทย่อย     
เงินให้กู้ยืม     
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 2,075,000 270,000 - 2,345,000 

ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วันที่ 31 มีนาคม เงื่อนไขและนโยบายในการก าหนดราคา 

 2562 2561  

รำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวด    
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    
บริษัทย่อย    
รายได้จากการบริหารความเสี่ยงและ
การเงิน งานบรหิารทรัพยากรบคุคล
และงานด้านธุรการ 

574,004 523,667 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือค านวณจาก
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ดอกเบี้ยรบั 15,419 18,340 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้า
รายอื่น 

รายได้ค่าเช่า 20,324 17,565 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้า
รายอื่น 

ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ                     
การใช้ระบบคอมพิวเตอร ์

73,000 49,750 ค านวณจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริงและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 2,134 1,247 อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่น 
ค่าใช้จ่ายอื่น 645 557 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้า

รายอื่น  
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เงินให้สินเชื่อแก่พนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินให้สินเช่ือ (1) 24,058 17,581 
(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป 

รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินรบัฝาก 296,361 383,693 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญในระหว่างงวด              
และผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      

วันที่ 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      

วันที่ 31 มีนาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 83 74 44 37 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 65 12 34 6 

รวม 148 86 78 43 

4.27 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ              
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานที่
รายงาน 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 
      (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ธุรกิจ              
ธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
จัดการกองทุน ส่วนงานสนับสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562        
รำยได้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 4,144 184 332 (73) 4,587 - 4,587 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 127 57 (8) 896 1,072 (1,072) - 
รวมรำยได ้ 4,271 241 324 823 5,659 (1,072) 4,587 

ผลกำรด ำเนินงำน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,091 6 1 4 3,102 - 3,102 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,043 231 323 241 1,838 (439) 1,399 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 137 4 - 578 719 (633) 86 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,271 241 324 823 5,659 (1,072) 4,587 

        
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายตัดบัญชี (382) (21) (7) (189) (599) 250 (349) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (1,846) (238) (166) (515) (2,765) 797 (1,968) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (108) - - - (108) - (108) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (2,336) (259) (173) (704) (3,472) 1,047 (2,425) 

        
ก ำไรตำมส่วนงำนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องก่อนค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 1,935 (18) 151 119 2,187 (25) 2,162 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (431) 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง       1,731 
ก าไรจากการด าเนินงานที่ยกเลิก       - 
ส่วนของผู้มสี่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย       (2) 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ       1,729 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ธุรกิจ              

ธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
จัดการกองทุน ส่วนงานสนับสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561        
รำยได้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 4,577 369 392 91 5,429 - 5,429 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 81 100 - 577 758 (758) - 
รวมรำยได ้ 4,658 469 392 668 6,187 (758) 5,429 

ผลกำรด ำเนินงำน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,249 3 2 1 3,255 (8) 3,247 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,053 390 390 164 1,997 (338) 1,659 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 356 76 - 503 935 (412) 523 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,658 469 392 668 6,187 (758) 5,429 

        
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายตัดบัญชี (324) (21) (9) (150) (504) 171 (333) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (1,856) (246) (135) (427) (2,664) 701 (1,963) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (914) - - - (914) - (914) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (3,094) (267) (144) (577) (4,082) 872 (3,210) 
        
ก ำไรตำมส่วนงำนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องก่อนค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 1,564 202 248 91 2,105 114 2,219 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (403) 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง       1,816 
ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก       (37) 
ส่วนของผู้มสี่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย       (13) 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ       1,766 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่
แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว  

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จาก
ลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

4.28 ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น 

4.28.1 การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
การค้ าประกันอื่น 477,094 753,963 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 149,597 351,660 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  600,000 1,200,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  703,637 717,751 

อื่น ๆ 820,587 517,961 

รวม 2,750,915 3,541,335 

4.28.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีคดีซึ่งบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย                
เป็นจ านวนรวมประมาณ 333 ล้านบาท และ 334 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่
สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญ
จากคดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงินรวม 

4.28.3 ภาระผูกพันอื่น 

ก) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

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

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

จ่ายช าระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 210 192 
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี 278 281 
มากกว่า 5 ปี 52 56 

ค)       บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการ 
โอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการรับประกันดังกล่าวมีก าหนดเวลา 3 ปีภายหลังการ
โอนขาย  

ง)      บริษัทย่อยมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิต 
โดยการรับประกันดังกล่าวมีก าหนดเวลา 2 ปีภายหลังการโอนขาย 

4.29 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้วิธี
ราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น               
สามระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 มูลค่า             มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย      
ตราสารทุน 307 307 - - 307 
ตราสารหนี้ 5,984 - 5,984 - 5,984 
หน่วยลงทุน 898 837 61 - 898 

หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 16 - 16 - 16 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 4 - 4 - 4 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่า             มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6 - 6 - 6 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย      
ตราสารทุน 300 300 - - 300 
ตราสารหนี้ 7,652 - 7,652 - 7,652 
หน่วยลงทุน 841 780 61 - 841 

หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 11 - 11 - 11 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 มูลค่า             มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย      
หน่วยลงทุน 837 837 - - 837 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย      
หน่วยลงทุน 780 780 - - 780 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และ 3  

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

ข)  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

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

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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5.  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7 บาท ตามรายชื่อที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่            
17 พฤษภาคม 2562 เงินปันผลนี้จะบันทึกบัญชีในไตรมาสที่สองของปี 2562 

6. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 
2562 
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