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

#����#$�� ก���#��

% &����' 30 ก������ 2563

�������� 30 ก���� 2563 31 ������ 2562 30 ก���� 2563 31 ������ 2562

(���������������� (������� !��) (���������������� (������� !��)

 �����#� !��)  �����#� !��)

������-�.

��$�� 1,040,894          1,102,557          70                     70                     

���ก���*���������� !*�!����$��#�$ 4.3, 4.10 36,852,220        45,300,141        46,157              1,098,459          

�$#��+�,#��ก����$#-.����/!��������/!������$����0��ก1�����2�3��#� 4.4 1,945,019          -                        864,783            -                        

�$#��+�,��������+��, 4.5 198                   21,907              -                        -                        

��$!�#���#�$ 4.6, 4.10 12,036,384        9,363,032          205,964            836,827            

��$!�#�5��$6�#���� !*ก�����������#�$ 4.7 836,290            813,602            20,069,143        20,069,135        

��$5���$�72.� ก�!/ก�-8 !*��ก��-8�������� 4.8, 4.10

   ��$5���$�72.� ก�!/ก�-8 244,904,582      263,569,157      3,060,000          2,210,000          

   ��ก��-8�������� !*��������ก��-8�#-.������9:�ก1���71��* 1,871,447          1,240,929          -                        -                        

   �����$5���$�72.� ก�!/ก�-8 !*��ก��-8�������� 246,776,029      264,810,086      3,060,000          2,210,000          

   ��ก: ������#��ก����$������/� (20,004,934)      (20,743,017)      -                        -                        

   ��ก: ����02.�0!3��#��������$�#-.�������*�ก$�3:8 4.9 (11,605,344)      -                        (3,978)               -                        

   ��ก: ����02.��-8������*�/< 4.9 -                        (10,709,365)      -                        -                        

   ��ก: ����02.�ก��=����/!�����กก��=���>���������-8 4.9 -                        (7,343)               -                        -                        

��$5���$�72.� ก�!/ก�-8 !*��ก��-8����������#�$ 215,165,751      233,350,361      3,056,022          2,210,000          

#��+�,�$��ก��3����#�$ 57,055              18,429              -                        -                        

�������$�#��+�,�+2.�ก��!�#� 30,304              30,304              935,175            955,266            

#-.�$ ����� !*��=ก�?,��#�$ 4.11 2,934,246          2,984,152          800,088            800,379            

�$#��+�,�$#�$ก��57���#�$ 4.12 937,727            -                        949                   -                        

�$#��+�,����-������#�$ 240,128            329,460            106,420            124,209            

�$#��+�,@�6-��$����������<7- 4.31 925,538            1,324,904          186,161            146,763            

!/ก�-8���ก$��!�ก#��+�, !*��<<�A28�3��!��������#�$ 747,656            1,164,066          -                        -                        

��$=B0!���������ก��$6�#���� -                        -                        -                        5,877,944          

�$#��+�,�2. 4.13 2,199,708          2,340,175          206,566            196,712            

�&�������-�. 275,949,118      298,143,090      26,477,498        32,315,764        

��������=�*ก����ก����$�=C����:.�3����ก����$-8

(����: +���#)

��ก����$��� ��ก����$�D+�*ก$�ก��



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

#����#$�� ก���#�� (/!")

% &����' 30 ก������ 2563

�������� 30 ก���� 2563 31 ������ 2562 30 ก���� 2563 31 ������ 2562

(���������������� (������� !��) (���������������� (������� !��)

 �����#� !��)  �����#� !��)

���0����� �!&�1"#����1"#

���0���

��$���E�ก 4.14 204,755,969      216,084,551      -                        -                        

���ก���*���������� !*�!����$ 5,595,553          4,656,133          1,970,000          -                        

�-8�$�����2��2.�#��9�� 357,709            306,867            -                        -                        

�������-8#-.��ก !*��$ก/��2� 4.15 14,246,919        25,016,919        3,300,000          6,300,000          

�-8�$�����<<��7�� 4.16 878,510            -                        957                   -                        

=�*��?ก���-8�$ 4.17 1,647,150          1,485,868          288,814            265,897            

�����-8���ก$��!�ก#��+�, !*��<<�A28�3��!��������#�$ 832,850            820,545            -                        -                        

��ก��-8��������� 854,552            1,005,621          23,471              17,045              

@�6-��$���$�$����!�������� 338,008            911,330            8,608                9,380                

�-8�$�2. 4.18 8,596,921          8,659,142          1,636,191          1,449,497          

�&����0��� 238,104,141      258,946,976      7,228,041          8,041,819          

��������=�*ก����ก����$�=C����:.�3����ก����$-8

(����: +���#)

��ก����$��� ��ก����$�D+�*ก$�ก��
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������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก����$�������%����%�

�������#&������'"���(����&����) 30 ก������ 2563

������
� 2563 2562 2563 2562

ก������'"$�����:

�����	��ก�� !� 4.21 4,082,266          4,376,674          15,267               14,127               

(��)*	�����ก�� !� 4.22 (829,917)           (1,266,143)         (22,504)             (28,041)             

�������"ก���(����0� 3,252,349          3,110,531          (7,237)               (13,914)             

�����	(��,����� ����-��.ก�� 1,343,777 1,560,559 -                        -                        

(��)*	���(��,����� ����-��.ก�� (63,853)             (69,569)             (5,197)               (3,992)               

������1!�0���������� ���ก�����0� 4.23 1,279,924          1,490,990          (5,197)               (3,992)               

ก0������,.�ก�(�12���1����ก����.�� 2����3�(��

   �	���3�(����
.,���4���ก0�����1�5����� 4.24 58,792               -                        25,951               -                        

ก0��� (5�����) ���,.�ก,��ก����612�(	���-7�.���


   ��.�
��
���7�-��8 4.25 -                        3,940                 -                        (5,133)               

ก0������,.�ก��.������ 4.26 3,550                 4,217                 -                        -                        

��������ก0��� (5�����) �ก��.������
���., ������	�� � 4.7 (1,930)               26,219               -                        -                        

�����	��.�79�4� 20,213               23,016               -                        -                        

(��7���� 2�ก 2����12���ก��.�)�	�.��*12� 54,220               76,616               -                        -                        

�����	ก����.�������������� 4.34 -                        -                        535,851             538,156             

�����	�กก���0���.�����12� : 4.27 28,685               27,660               19,531               20,926               

�&���������กก���������#�� 4,695,803          4,763,189          568,899             536,043             

1!�2���!����กก���������#��

(��)*	����ก 2��ก��6��ก��� 1,408,564          1,578,798          302,004             246,092             

(��
�����ก���ก�� 4,170                 4,330                 4,170                 4,330                 

(��)*	����ก 2��ก����(�� �;��� 2��-��7ก�<= 313,517             332,638             150,195             153,186             

(��>�? ��ก� 65,500               73,772               5                       12                      

(��)*	����กก���0���.�����12� : 4.28 290,231             313,082             20,245               22,277               

�&�1!�2���!����กก���������#�� 2,081,982          2,302,620          476,619             425,897             

�� !�3@ �� !�����-�3@��-5������กก���	��(�� 4.29 -                        125,126             -                        -                        

4�5������	���(��.
� 2(�����-�ก.�5A!� (B��ก���) 4.30 604,951             -                        (611)                  -                        

ก������กก���������#��ก!"�1!�2���!��3����#����� 2,008,870          2,335,443          92,891               110,146             

(��)*	���>�? ��.���	 4.31 397,233             459,320             19,083               22,594               

ก�����������#&� 1,611,637          1,876,123          73,808               87,552               

������
�7�-ก����ก����.��7C�������A2�5����ก����.�� !

(�����: 6����� �ก��	�ก0���
����	������7C����)

��ก����.���� ��ก����.��E6�-ก.ก��
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������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก����$�������%����%� (4!")

�������#&������'"���(����&����) 30 ก������ 2563

������
� 2563 2562 2563 2562

ก����$�������%����%�"')�: 4.32

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

5������กก������3�(����.������)�
������� !

   �	���3�(����
.,���4���ก0���5�������F����F�12� (9,740)               -                        -                        -                        

5������กก������3�(����.�������412�5�� -                        (48,555)             -                        (16,543)             

��������ก0���5�������F����F�12�)�ก������(	� -

   ก��7G��ก��(����� 2��)�ก�-����.���5��ก������(	� (5�����) 4.7 (5,650)               578                    -                        -                        

4�ก�-��5��>�? ��.���	 1,948                 9,711                 -                        3,309                 

���ก��� 2-;3ก����Aก)�����5��ก0�����1�5�����)�>������ 

   - ���,.�ก>�? ��.���	 (5�����) (13,442)             (38,266)             -                        (13,234)             

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

5������กก��7�-��<ก��
�����ก(<.
8��
�=7�-ก��>�� (251)                  -                        -                        -                        

4�ก�-��5��>�? ��.���	 50                      -                        -                        -                        

���ก��� 2-���;3ก����Aก)�����5��ก0�����1�5�����)�>������ 

   - ���,.�ก>�? ��.���	 (5�����) (201)                  -                        -                        -                        

ก����$�������%����%�"')��������#&� ($�����) (13,643)             (38,266)             -                        (13,234)             

ก����$�������%����%��&��������#&� 1,597,994          1,837,857          73,808               74,318               

ก����!#�5�ก����

����� 2�7C�5����.?��H 4.33 1,611,530          1,877,741          73,808               87,552               

����� 2�7C�5��������	�� �� 2���� �0���(��(�� 107                    (1,618)               

1,611,637          1,876,123          

ก����!#�5�ก����$�������%����%��&�

����� 2�7C�5����.?��H 1,597,887          1,839,475          73,808               74,318               

����� 2�7C�5��������	�� �� 2���� �0���(��(�� 107                    (1,618)               

1,597,994          1,837,857          

ก����4!"����$"#67�8'"����$"#������9

ก0���
����	�5�!�61!�I�� (���
����	�) 4.33 2.01                   2.35                   0.09                   0.11                   

������
�7�-ก����ก����.��7C�������A2�5����ก����.�� !

(�����: 6����� �ก��	�ก0���
����	������7C����)

��ก����.���� ��ก����.��E6�-ก.ก��
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������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก����$�������%����%�

�������#&��ก����'"���(����&����) 30 ก������ 2563

������
� 2563 2562 2563 2562

ก������'"$�����:

�����	��ก�� !� 4.21 12,756,985        13,146,376        48,115               48,149               

(��)*	�����ก�� !� 4.22 (2,918,524)         (3,825,908)         (52,394)             (60,177)             

�������"ก���(����0� 9,838,461          9,320,468          (4,279)               (12,028)             

�����	(��,����� ����-��.ก�� 3,984,595 4,545,839 -                        -                        

(��)*	���(��,����� ����-��.ก�� (220,494)           (207,438)           (12,876)             (12,469)             

������1!�0���������� ���ก�����0� 4.23 3,764,101          4,338,401          (12,876)             (12,469)             

ก0������,.�ก�(�12���1����ก����.�� 2����3�(��

   �	���3�(����
.,���4���ก0�����1�5����� 4.24 31,406               -                        27,956               -                        

5��������,.�ก,��ก����612�(	���-7�.���


   ��.�
��
���7�-��8 4.25 -                        (33,240)             -                        (50,060)             

ก0������,.�ก��.������ 4.26 8,989                 4,780                 -                        -                        

��������ก0��� (5�����) �ก��.������
���., ������	�� � 4.7 30,942               (5,686)               -                        -                        

�����	��.�79�4� 4.7 54,373               63,267               976,740             -                        

(��7���� 2�ก 2����12���ก��.�)�	�.��*12� 169,471             226,358             -                        -                        

�����	ก����.�������������� 4.34 -                        -                        1,608,549          1,666,081          

�����	�กก���0���.�����12� : 4.27 72,389               85,047               60,045               63,647               

�&���������กก���������#�� 13,970,132        13,999,395        2,656,135          1,655,171          

1!�2���!����กก���������#��

(��)*	����ก 2��ก��6��ก��� 3,900,941          4,784,549          719,695             774,012             

(��
�����ก���ก�� 12,970               13,605               12,970               13,605               

(��)*	����ก 2��ก����(�� �;��� 2��-��7ก�<= 956,853             968,878             462,592             453,075             

(��>�? ��ก� 212,955             221,122             2,237                 2,295                 

(��)*	����กก���0���.�����12� : 4.28 807,996             903,821             54,430               85,259               

�&�1!�2���!����กก���������#�� 5,891,715          6,891,975          1,251,924          1,328,246          

�� !�3@ �� !�����-�3@��-5������กก���	��(�� 4.29 -                        370,872             -                        -                        

4�5������	���(��.
� 2(�����-�ก.�5A!� 4.30 2,559,950          -                        168,163             -                        

ก������กก���������#��ก!"�1!�2���!��3����#����� 5,518,467          6,736,548          1,236,048          326,925             

(��)*	���>�? ��.���	 4.31 1,091,162          1,328,201          48,976               60,457               

ก�����������#&� 4,427,305          5,408,347          1,187,072          266,468             

������
�7�-ก����ก����.��7C�������A2�5����ก����.�� !

(�����: 6����� �ก��	�ก0���
����	������7C����)

��ก����.���� ��ก����.��E6�-ก.ก��
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������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�

#�ก����$�������%����%� (4!")

�������#&��ก����'"���(����&����) 30 ก������ 2563

������
� 2563 2562 2563 2562

ก����$�������%����%�"')�: 4.32

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

5������กก������3�(����.������)�
������� !

   �	���3�(����
.,���4���ก0���5�������F����F�12� (2,183)               -                        (1,536)               -                        

ก0����กก������3�(����.�������412�5�� -                        42,323               -                        62,269               

��������ก0���5�������F����F�12�)�ก������(	� -

   ก��7G��ก��(����� 2��)�ก�-����.���5��ก������(	� (5�����) 4.7 (8,253)               1,421                 -                        -                        

4�ก�-��5��>�? ��.���	 437                    (8,465)               307                    (12,454)             

���ก��� 2-;3ก����Aก)�����5��ก0�����1�5�����)�>������ 

   - ���,.�ก>�? ��.���	 (5�����) (9,999)               35,279               (1,229)               49,815               

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

5������กก��7�-��<ก��
�����ก(<.
8��
�=7�-ก��>�� (10,104)             (178,686)           (6,758)               (10,365)             

4�ก�-��5��>�? ��.���	 2,003                 35,610               1,352                 2,073                 

���ก��� 2-���;3ก����Aก)�����5��ก0�����1�5�����)�>������ 

   - ���,.�ก>�? ��.���	 (5�����) (8,101)               (143,076)           (5,406)               (8,292)               

ก����$�������%����%�"')��������#&� ($�����) (18,100)             (107,797)           (6,635)               41,523               

ก����$�������%����%��&��������#&� 4,409,205          5,300,550          1,180,437          307,991             

ก����!#�5�ก����

����� 2�7C�5����.?��H 4.33 4,427,011          5,405,492          1,187,072          266,468             

����� 2�7C�5��������	�� �� 2���� �0���(��(�� 294                    2,855                 

4,427,305          5,408,347          

ก����!#�5�ก����$�������%����%��&�

����� 2�7C�5����.?��H 4,408,911          5,297,815          1,180,437          307,991             

����� 2�7C�5��������	�� �� 2���� �0���(��(�� 294                    2,735                 

4,409,205          5,300,550          

ก����4!"����$"#67�8'"����$"#������9

ก0���
����	�5�!�61!�I�� (���
����	�) 4.33 5.53                   6.75                   1.48                   0.33                   

������
�7�-ก����ก����.��7C�������A2�5����ก����.�� !

(�����: 6����� �ก��	�ก0���
����	������7C����)
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(��������	
����� �
���������	�)
������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) �� �������!"�
#�ก� ���#����
�������#&��ก����'"���(����&����) 30 ก������ 2563

2563 2562 2563 2562
ก� ���#������กก��ก����������#��
ก0����กก���0���.����ก���>�? ��.���	 5,518,467          6,736,548          1,236,048          326,925             
���ก��7���ก�-��ก0����กก���0���.����ก���>�? ��.���	
   �7C���.������ (���) �กก.ก����0���.���� 
   (����12����(���-������
����@* 493,672             287,603             94,703               111,017             
   4�5������	���(��.
� 2(�����-�ก.�5A!� 3,880,923          -                        168,163             -                        
   �� !�3@��-�� !�����-�3@ -                        1,768,174          -                        -                        
   �������� (ก0���) 5������ก��.������
���., ������	�� � (30,942)             5,686                 -                        -                        
   (���412�5������ก�3�(��� 2����5����.������ -                        4,774                 -                        -                        
   B��ก���(���412�5������ก�3�(��� 2����5�����6�=�.���ก��5�� (9)                      (10,887)             -                        -                        
   ก0����กก��0��������.������)����ก���6�= (8,989)               (10,464)             -                        -                        
   (ก0���) 5������ 2�������ก.�5A!��.��ก7�.���
��.�
��
���7�-��8
       ��-
��������6��,=�612�(	� (66,544)             44,738               (40,702)             50,060               
   5������ก�(�12���1����ก����.�� 2����3�(���	���3�(����
.,���4���ก0�����1�5����� 16,985               -                        12,746               -                        
   ก0����กก��0��������7ก�<=��-�.����6�=���� 
��
� (2,107)               (2,894)               (316)                  (830)                  
   5������กก��
��0��������7ก�<=��-�.����6�=���� 
��
� 1,678                 510                    248                    55                      
   ก0����กก��0���������6�=�.���ก��5�� (24,381)             (36,845)             -                        -                        
   (��)*	���4�7�-B�*�=6��ก��� 172,128             328,758             19,389               63,658               
   �����	(	����� (�6.2�5A!�) ���� 224,748             (110,282)           (7,360)               (1,616)               
   (��)*	���(	������6.2�5A!� 344,859             1,270,042          263,641             294,080             
   �����	��ก�� !����,. (9,838,461)         (9,320,468)         4,279                 12,028               
   �����	��.�79�4� (54,373)             (63,267)             (976,740)           -                        
   ��.��������ก�� !� 11,858,437        12,834,545        48,223               48,133               
   ��.��������ก�� !� (2,649,007)         (2,847,147)         (45,952)             (48,155)             
   ��.��������.�79�4� 54,103               63,267               6,854,683          5,258,642          
   ��.�������ก>�? ��.���	 -                        18,967               -                        -                        
   ��.������>�? ��.���	 (1,503,892)         (1,772,260)         (87,368)             (70,429)             
ก0����กก���0���.����ก���ก���7� 2���7��)�
   �.����6�=��-�� !�.��0���.���� 8,387,295          9,189,098          7,543,685          6,043,568          
�.����6�=�0���.���� (�6.2�5A!�) ����
   ���ก���-�����,��(����-
�����.� 8,438,564          17,712,847        1,052,171          285,397             
   ��.�)�	�.��*12��ก��3ก�� ! 13,712,711        (3,543,772)         (850,000)           (250,000)           
   �3ก�� !,��ก.���ก���6�=��-��@@�K1!�5��������	� 416,410             278,383             -                        -                        
   �3ก�� !�0���ก��ก��@* (394,868)           89,221               -                        -                        
   ���6�=�.���ก��5�� 1,444,130          1,272,500          -                        -                        
   �.����6�=�12� 490,792             243,683             (2,494)               (21,898)             

������
�7�-ก����ก����.��7C�������A2�5����ก����.�� !

(�����: 6�����)
��ก����.���� ��ก����.��E6�-ก.ก��



(��������	
����� �
���������	�)

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

#�ก� ���#���� (4!")

�������#&��ก����'"���(����&����) 30 ก������ 2563

2563 2562 2563 2562

�� !�.��0���.�����6.2�5A!� (����)

   ��.����L�ก (11,328,582)       9,674,905          -                        -                        

   ���ก���-�����,��(����-
�����.� 939,420             2,011,014          1,970,000          -                        

    �� !�.����(1���12����;�� 50,842               213,026             -                        -                        

   �	��� !,��ก.���ก���6�=��-��@@�K1!�5��������	� 12,305               (557,962)           -                        -                        

   
������� !� 2��ก��-��.�ก3	�1��-�-��!� (680,000)           (320,000)           (3,000,000)         (320,000)           

   �	��� !�0���ก��ก��@* (32,341)             192,757             -                        -                        

   �0����4�7�-B�*�=�-�-���5��6��ก��� (25,071)             (13,177)             (3,230)               (2,028)               

   �� !�.��12� (471,563)           (769,927)           (76,947)             (116,745)           

�#�������0��������กก��ก����������#�� 20,960,044        35,672,596        6,633,185          5,618,294          

ก� ���#������กก��ก����#���

��.������K1!���.������)����ก���6�= (33,534,017)       (15,611,661)       (371,661)           (122,989)           

��.�������กก��5����.������)����ก���6�= 29,164,080        16,678,606        -                        123,000             

��.������K1!���.������)���.?������ -                        (87,719)             (8)                      (8)                      

��.������K1!���7ก�<= (124,927)           (123,446)           (43,457)             (12,568)             

��.������K1!��.����6�=���� 
��
� (19,881)             (22,451)             (15,212)             (8,372)               

��.�������กก��0��������7ก�<= 4,262                 3,157                 2,415                 7,036                 

��.�������กก��0�������.����6�=���� 
��
� -                        -                        -                        36                      

�#�������0��������ก (2����2�) ก��ก����#��� (4,510,483)         836,486             (427,923)           (13,865)             

ก� ���#������กก��ก���������#��

��.�������กก����ก��	�ก3	�-�-��� 2,910,000          2,400,000          -                        -                        

��.������*0��-(1���	�ก3	�-�-��� (13,000,000)       (33,400,000)       -                        -                        

��.������*0��-�� !�.�
����@@��*�� (216,181)           -                        (219)                  -                        

��.�79�4���� (6,205,043)         (5,604,429)         (6,205,043)         (5,604,429)         

�#�������0�2����2�ก��ก���������#�� (16,511,224)       (36,604,429)       (6,205,262)         (5,604,429)         

�#�������#���0� (61,663)             (95,347)             -                        -                        

��.��� < ���
	���� 1,102,557          1,191,800          70                      70                      

�#���� : &������#&� 1,040,894          1,096,453          70                      70                      

-                        -                        -                        -                        

$�"�7��;�)��4���� ก"�ก� ���#����

���ก��� 2�.)*���.���

   �.����6�=�.�,.ก��)*	 131,562             -                        -                        -                        

   ���B�����6�=�.���ก��5���612�*0��-��.�)�	�.��*12��ก��3ก�� ! 38,626               43,704               -                        -                        

   B���������.����6�=�612�ก��������7C�� 2�.� ��(����-��7ก�<= -                        10,679               20,091               -                        

   B��� 2�.� ��(����-��7ก�<=�7C��������.����6�=�612�ก������� -                        -                        -                        124,223             

������
�7�-ก����ก����.��7C�������A2�5����ก����.�� !

(�����: 6�����)

��ก����.���� ��ก����.��E6�-ก.ก��



(��������	
����� �
���������	�)

�����ก����� ���ก����������
�กก����������� �กก�����ก�ก�� ������� �	�!

����
"#�ก������ ����������!"��� �������� 
��� � ��� ������	��!�
�กก�����������    �	����������
�$��� �����ก����� ก#��������� ก������%�����	�� ������� �!"����!�#���

�����ก�������� ���������  ���ก#��������� �กก��
!���� ��&����&�'"� ก��('�)�	�*��+
	  �	('�)�	���� ���������
)�	���������$� )�	�����, )�	�����, � '"���� ��&����&�'"� ������-�. +�ก�������	� ก����������!��ก�� ��� �������	� ��������	����� ���/��0 ���/������ ���

��������	� � ����� 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      
�����=� ���� ()����)
�0 5) -                   -                   -                    -                        -                            -                        -                        -                            -                             -                   (5,604,429)    (5,604,429)     -                    (5,604,429)       
ก#����#�)������ -                   -                   -                    -                        -                            -                        -                        -                            -                             -                   5,405,492     5,405,492      2,855             5,408,347        
ก#�����������&����&�'"��#�)������ (������) -                   -                   -                    33,859               -                            -                        1,421                 -                            35,280                    -                   (142,957)      (107,677)        (120)              (107,797)          
ก#�����������&����&����#�)������ -                   -                   -                    33,859               -                            -                        1,421                 -                            35,280                    -                   5,262,535     5,297,815      2,735             5,300,550        
%�������ก������กก��
!����������-�.��ก#����>�� -                   -                   -                    -                        -                            (2,729)               -                        -                            (2,729)                     -                   3,320            591                -                    591                  
������	��!��!"����!�#���������������/���������� -                   -                   -                    -                        -                            -                        -                        -                            -                             -                   -                   -                    (131,278)        (131,278)          

��������	� � ����� 30 ก����� 2562 99                8,006,456     1,018,408      (57,203)              -                            1,161,631          2,681                 679,266                 1,786,375               801,000        25,778,166   37,390,504    4,386             37,394,890      

��������	� � ����� 1 �ก���� 2563 99                8,006,456     1,018,408      (31,644)              -                            1,160,712          2,602                 679,266                 1,810,936               801,000        27,556,084   39,192,983    3,131             39,196,114      
 ��>���กก���#���
�?��ก�����������ก������
   ��('��@���
���A����B���ก ()����)
�0 2) -                   -                   -                    35,873               -                            -                        -                        -                            35,873                    -                   408,369        444,242         -                    444,242           
����>�*����ก��+)�� -                   -                   -                    (4,229)               4,229                     -                        -                        -                            -                             -                   -                   -                    -                    -                      

��������	� � ����� 1 �ก���� 2563 - ���������� 99                8,006,456     1,018,408      -                        4,229                     1,160,712          2,602                 679,266                 1,846,809               801,000        27,964,453   39,637,225    3,131             39,640,356      
�����=� ���� ()����)
�0 5) -                   -                   -                    -                        -                            -                        -                        -                            -                             -                   (6,205,043)    (6,205,043)     -                    (6,205,043)       
ก#����#�)������ -                   -                   -                    -                        -                            -                        -                        -                            -                             -                   4,427,011     4,427,011      294                4,427,305        
ก#�����������&����&�'"��#�)������ (������) -                   -                   -                    -                        (1,746)                    -                        (8,253)               -                            (9,999)                     -                   (8,101)          (18,100)          -                    (18,100)            
ก#�����������&����&����#�)������ (������) -                   -                   -                    -                        (1,746)                    -                        (8,253)               -                            (9,999)                     -                   4,418,910     4,408,911      294                4,409,205        
%�������ก������กก��
!����������-�.��ก#����>�� -                   -                   -                    -                        -                            (2,731)               -                        -                            (2,731)                     -                   3,321            590                -                    590                  
������	��!��!"����!�#���������������/���������� -                   -                   -                    -                        -                            -                        -                        -                            -                             -                   -                   -                    (131)              (131)                 

��������	� � ����� 30 ก����� 2563 99                8,006,456     1,018,408      -                        2,483                     1,157,981          (5,651)               679,266                 1,834,079               801,000        26,181,641   37,841,683    3,294             37,844,977      
-                   

)����)
���>ก����ก��������A�����)�C"������ก�������!B

���.��>ก���'"������������	����

����!"��ก��>D#��>��	� ก#����>��

�� !� � "#ก$%&'���(���ก��)� *+�ก� (���(�) '�.�� !��/��

��'"��ก���������'���"/��0���*$�0��

()����: -�����)
��ก���������

������� �	('�)�	�������/��0

"+��������ก$���	��" 1�"������� 30 ก����� 2563
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����� �
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����
���ก������

�กก�����������

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

�กก�����������    ��������
�!���"���ก���� �กก��
 ����

#�	���������!� #�	�����$ #�	���������!� #�	�����$ ����������"%��&�� &�������'����'�%�� ������(�) ��� �������	� ��������	����� ���

��������	� � ����� 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       

����67�"���� (#����#
�8 5) -                        -                        -                        -                        -                             -                                    -                           -                                 -                        (5,604,429)        (5,604,429)        

ก�������#������ -                        -                        -                        -                        -                             -                                    -                           -                                 -                        266,468            266,468            

ก����&�������'����'�%�����#������ (&�����) -                        -                        -                        -                        49,815                   -                                    -                           49,815                        -                        (8,292)               41,523              

ก����&�������'����'������#������ -                        -                        -                        -                        49,815                   -                                    -                           49,815                        -                        258,176            307,991            

9�������ก������กก��
 ����������(�)�6ก�����:�� -                        -                        -                        -                        -                             -                                    (472)                     (472)                           -                        591                   119                   

��������	� � ����� 30 ก����� 2562 99                     8,006,456         87                     7,031,436         194                        -                                    306,453                306,647                      801,000            2,136,981         18,282,706       

��������	� � ����� 1 �ก���� 2563 99                     8,006,456         87                     7,031,436         41,787                   -                                    306,294                348,081                      801,000            8,086,786         24,273,945       

"��:���กก�������
�;��ก�����������ก������

   ��<%�6=���
��6>����?���ก (#����#
�8 2) -                        -                        -                        -                        (41,787)                  -                                    -                           (41,787)                      -                        41,787              -                        

��������	� � ����� 1 �ก���� 2563 - ���������� 99                     8,006,456         87                     7,031,436         -                             -                                    306,294                306,294                      801,000            8,128,573         24,273,945       

����67�"���� (#����#
�8 5) -                        -                        -                        -                        -                             -                                    -                           -                                 -                        (6,205,043)        (6,205,043)        

ก�������#������ -                        -                        -                        -                        -                             -                                    -                           -                                 -                        1,187,072         1,187,072         

ก����&�������'����'�%�����#������ (&�����) -                        -                        -                        -                        -                             (1,229)                           -                           (1,229)                        -                        (5,406)               (6,635)               

ก����&�������'����'������#������ (&�����) -                        -                        -                        -                        -                             (1,229)                           -                           (1,229)                        -                        1,181,666         1,180,437         

9�������ก������กก��
 ����������(�)�6ก�����:�� -                        -                        -                        -                        -                             -                                    (473)                     (473)                           -                        591                   118                   

��������	� � ����� 30 ก����� 2563 99                     8,006,456         87                     7,031,436         -                             (1,229)                           305,821                304,592                      801,000            3,105,787         19,249,457       

-                        

#����#
�6�:ก����ก�������6>�����#�@��&����ก������� ?

���� ���ก��:A���:��	� �����ก��������#�	� ก�����:��

�� !� � "#ก$%&'���(���ก��)� *+�ก� (���(�) '�.�� !��/��

��'"��ก���������'���"/��0���*$�0�� (1/�)

"+��������ก$���	��" 2�"������� 30 ก����� 2563
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

1 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 

1. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำและแสดงรำยกำรในงบกำรเงินและนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) โดยบริษัทฯเลือก
น าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด                       
ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปีและเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศ  ธปท.              
ที่ สนส. 21/2561 เร่ือง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคาราาณิชย์และบริษัทโลลดิ้งที่เป็น
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินปี 2563 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเาื่อให้ข้อมูลเาิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุ ด 
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เาื่อไม่ให้ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล  

งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                   
31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นเาิ่มเติมในระหว่างงวดปัจจุบัน 

1.3 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉาาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 
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1.4  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 จากสถานการณ์การแาร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม             
ในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังไม่สามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัาย์ ประมาณการ
หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ใช้ประมาณการและ           
ดุลยาินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่องหาก
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ              
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเาื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี ปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ           
การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยาิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business 
model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ                
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง           
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท            
ดังนี้  

การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัาย์ทางการเงิน 

สินทรัาย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการสินทรัาย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) 
ของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัาย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัาย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามาื้นฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เร่ิมต้นใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก โดยจัดประเภทเป็น 

- สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครอง
ตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เาื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัาย์ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเาียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก       
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 

- สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง           
สองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เาื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ          
เาื่อขาย และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัาย์ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่าย
ช าระเาียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 

- สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เมื่อการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจไม่มีวัตถุประสงค์เาื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัาย์ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งไม่ได้เป็นการจ่ายช าระเาียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด 

เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สินทรัาย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้อาจถูกก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของ  
การวัดมูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 
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สินทรัาย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน  

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้สอบทานและประเมินสินทรัาย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่                        
1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อ
สินทรัาย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า ไดด้ังนี ้

- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดและประเภท
เผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดเดิมเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขายเดิมเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท ผลจากการจัด
ประเภทรายการดังกล่าวท าให้ส่วนเกิน (ส่วนต่ า) กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัาย์
เผื่อขาย ซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัดประเภทใหม่โดยแสดงไว้เป็น
ก าไรสะสมแทน 

การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน  

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการ
หนี้สินทางการเงิน กลุ่มบริษัทยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุาันธ์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัาย์ทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุน                
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่ เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม                       
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้รับรู้การด้อยค่าตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) และส่วนเาิ่มจากการบริหารจัดการเนื่องจากโมเดลไม่
รองรับ (Management Overlay) โดยก าหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นส าหรับสินทรัาย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกาันวงเงินสินเชื่อและภาระค้ าประกันทางการเงิน  โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทน าหลักการทั่วไป 
(General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัาย์ทาง
การเงิน เช่น เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้  
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การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่  1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวด
ก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ ท าให้การแสดงรายการงบการเงินของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบ
กับงบการเงินปี 2563 ได้ 

ทั้งนี้ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่าง
กาลข้อ 2 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า             
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ             
การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัาย์
และหนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัาย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17                         
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม                  
ณ วันที ่1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีน่ ามาแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งนี้ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อ 2 
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีาบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เาื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ 
COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ 
ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของ ธปท. ที่  ธปท.ฝนส.(01)ว. 
380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เาิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามที่ ธปท. ก าหนดเาิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง 
เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท. และเลือกปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใช้ส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้
ข้างต้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาาในการด าเนินธุรกิจ
หรือสามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต โดยมีแนวทางการาิจารณาดังนี้ 

- ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาา (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

- ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาา (Stage 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถาิสูจน์ได้ว่า
ลูกหนี้ด้อยคุณภาาที่เกิดขึ้นก่อนวันที ่1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาาที่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจ 
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กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของ ธปท.                  
ส าหรับลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท. สามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
ดังกล่าว ดังนี ้

(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาา (Non-NPL) กลุ่มบริษัทจะจัดชั้นลูกหนี้เป็น
ชั้นที่ไม่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ทันที                  
หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี้แล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในลักษะเชิงป้องกันโดยถือว่าไม่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็นการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ ธปท. ฝนส. (01)ว.380/2563              
ให้คงการจัดชั้นหนีข้องลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ 

(2) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาา (NPL) กลุ่มบริษัทจะจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้น 
Performing ได้หากลูกหนี้สามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

(3) การให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกหนี้เาิ่มเติมเาื่อส่งเสริมสภาาคล่องให้ลูกหนี้
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องได้ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  กลุ่มบริษัท
สามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นรายบัญชีได้หากลูกหนี้มีกระแสเงินสดรองรับการช าระหนี้  หรือหาก
าิจารณาจากปัจจัยอื่นแล้วเห็นว่าลูกหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ 

(4) น าแนวทางการาิจารณาการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของ ธปท. มาใช้
เป็นแนวทางเบื้องต้นในการาิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็น Stage 2  

(5) ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉาาะส่วนของวงเงินที่  
เบิกใช้แล้ว 

(6) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือท าให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม                 
ไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว กลุ่มบริษัทสามารถใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ค านวณใหม่ เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุง             
โครงสร้างหนี้ได้ และกลุ่มบริษัทสามารถรับรู้รายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่าักช าระหนี้ด้วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ค านวณใหม่ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง 

(7) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  กลุ่มบริษัทสามารถาิจารณาให้
น้ าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน้ าหนักที่
น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการช าระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนของ ธปท. เาิ่มเติมที่ ธปท.ฝนส.
(01)ว.648/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเาิ่มเติมในช่วงสถานการณ์             
การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เาิ่มเติม 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

8 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวนเงิน 
รวม 39,077 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเร่ิมมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
ซึ่งมียอดเป็นจ านวนเงินรวม 54,889 ล้านบาท เนื่องมาจากการสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้บางส่วนส าหรับลูกหนี้ที่าักช าระเงินต้นและลูกหนี้ที่าักช าระเงินต้นและดอกเบี้ ย                    
โดยยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วยลูกหนี้ที่าักช าระเงินต้นจ านวนเงิน 34,850 ล้านบาท ลูกหนี้            
ที่าักช าระเงินต้นและดอกเบี้ยจ านวนเงิน 160 ล้านบาท และลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือใน               
รูปแบบอื่นจ านวนเงิน 4,067 ล้านบาท  

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี           
เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีาบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเาิ่มเติมทางบัญชีเาื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแาร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เาื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเาื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ณ วันที ่30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเาิ่มเติมทาง
บัญชีดังต่อไปนี้ 

- เลือกที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด                   
ณ วันที ่30 กันยายน 2563 เท่ากับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

- เลือกที่จะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบก าหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนที่ได้ส่วนลด าร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัาย์สิทธิการใช้  และดอกเบี้ย
จากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึก
ผลต่างที่เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 
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ข)   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีาบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้               
มีขึ้นเาื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

1.6 สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน            
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้               
ที่เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
มาถือปฏิบัติ 

1.6.1 กำรรับรู้รำยได้  

ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) จากยอดเงินต้นที่ค้างช าระ โดยไม่มีการหยุดรับรู้รายได้  
โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้
ของเคร่ืองมือทางการเงิน เาื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัาย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ค านวณโดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัาย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุน
ที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และส าหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
ในภายหลัง กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยค านวณจากยอดหนี้สุทธิ
ทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้นั้น                
หากต่อมาในภายหลัง สินทรัาย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว กลุ่มบริษัทจะค านวณ
รายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีดังเดิม 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

10 

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้น
ที่ค้างช าระ และกลุ่มบริษัทมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับส าหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ 
ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินก าหนดหนึ่งเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระ และส าหรับเงินให้สินเชื่อ
ประเภทอ่ืนที่ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระ และจะยกเลิกรายการ
ดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี ส าหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ
หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีก
เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับช าระหนี้ที่ค้างเกินก าหนดช าระแล้ว 

ข) ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบด้วยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุาันธ์และสินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและตราสารอนุาันธ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 

1.6.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัาย์เป็นสินทรัาย์ทางการเงิน
และจัดประเภทเป็นตราสารหนี้และตราสารทุน ดังนี้  

 สินทรัาย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัาย์ประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่              
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของ
กลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัาย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัาย์
ทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น 

ก) สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวัตถุประสงค์เาื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัาย์ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการ
จ่ายช าระเาียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด สินทรัาย์ทางการเงิน
เหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ข) สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เาื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเาื่อขายสินทรัาย์ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัาย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเาียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่ก าหนด สินทรัาย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของเงินลงทุนในตราสารหนี้จะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
เงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนเมื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้นั้นออกไป ส่วนผลขาดทุน                
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและดอกเบี้ยรับซึ่งค านวณด้วยวิธี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง จะถูกรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต            
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

ค) สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เาื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัาย์ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสด
ซึ่งเป็นการจ่ายช าระเาียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนด กลุ่มบริษัท  
จะจัดประเภทเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  สินทรัาย์ทางการเงิน
เหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายแสดงใน           
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น               
(ถ้ามี) 

สินทรัาย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจัด
ประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง
ของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัาย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด  ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัาย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต และ/หรือมูลค่าตามบัญชีของ
บริษัทที่ไปลงทุน มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัาย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของ
สถาบันการเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัาย์สุทธิ (Net Asset 
Value) 

รายได้จากเงินลงทุนและการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ครบก าหนดช าระ 
(Settlement date) กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

การบันทึกรายการ 

รายการซื้อขายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบก าหนดช าระ (Settlement date) 

การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ 

เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจัดการสินทรัาย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มบริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ 
กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทรายการ  ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แล้วแต่การจัดประเภทรายการ
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท 

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้  

ก) เงินลงทุนในหลักทรัาย์เาื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัาย์บันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัาย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึก               
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัาย์นั้น
ออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและหักด้วย              
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
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1.6.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซื้อหรือรับโอน 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจัดประเภทเป็นสินทรัาย์ทางการเงิน             
ที่จะถือจนครบก าหนด โดยจะรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุนที่จ่ายซื้อ และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (ถ้ามี)    

 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
ก าหนดแสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

1.6.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉาาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่วนลดรับ
ล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้าง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน 

1.6.5 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น/ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 กลุ่มบริษัทน าหลักการทั่วไปมาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัาย์              
ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย                 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ และรวมถึงภาระผูกาันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทจะจัดกลุ่มสินทรัาย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (Three-stage approach) เาื่อวัดมูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มสินทรัาย์ทางการเงินจะาิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาาด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1: สินทรัาย์ทางการเงินที่ไม่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)  

 ส าหรับสินทรัาย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้
รายการเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า ส าหรับสินทรัาย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือ            
น้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษัทจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ 
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 กลุ่มที่  2: สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต  (Under- 
Performing)  

 ส าหรับสินทรัาย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เมื่อเร่ิมแรก แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย
จ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัาย์ทางการเงิน  

 กลุ่มที่ 3: สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)  

 สินทรัาย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์                             
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัาย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น           
โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัาย์ทางการเงินนั้น 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัาย์                 
ทางการเงินเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยง
ของการผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัาย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิด
สัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัาย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ในการประเมินนั้น กลุ่มบริษัท
อาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาาภายในของกลุ่มบริษัทและข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์                              
ในการประเมินการลดลงของคุณภาาด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างช าระเกินกว่า 30 วัน และในการ
ประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่                    
จะาิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัาย์ทางการเงินก็ได้  

 เงินให้สินเชื่อจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์                  
ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัาย์
ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างช าระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้ก าลัง                
ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ การฝ่าฝืนสัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ 
หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   

 ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาาด้านเครดิตของสินทรัาย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ
ประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก 
เหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้าได้   

 เงินให้สินเชื่อที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา 
เนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเาิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสด
ตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า   
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 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิต                 
ถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด              
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัาย์                 
ที่กลุ่มบริษัทาิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของ
หลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตในปัจจุบัน 
บวกกับการายากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากาิสูจน์ได้ว่ามีความสัมาันธ์กันทาง
สถิติ รวมถึงการใช้ดุลยาินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย
ใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการายากรณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์าื้นฐาน                    
(Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) สถานการณ์ขาลง (Downturn scenario) และสถานการณ์
วิกฤต (Stress scenario) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการน าข้อมูล                
การคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเาิ่มระดับของการใช้ดุลยาินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลง            
เชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์
สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวมถึง
ส่วนเาิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) 

ส าหรับสินทรัาย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซื้อหรือได้มา (เงินลงทุนในลูกหนี้
รับซื้อหรือรับโอน) กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจ านวนเนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะ
ได้รับกระแสเงินสดจากลูกหนี้เหล่านี้ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกาันเงินให้สินเชื่อ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่กลุ่ มบริษัท
คาดว่าจะได้รับ ส่วนการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ าประกันทางการเงินจะ
าิจารณาจากจ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระให้กับผู้ที่ได้รับการค้ าประกันสุทธิด้วยจ านวนเงินที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเาิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด                  
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตัดจ าหน่ายลูกหนี้ออกจาก
บัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้น าแนวปฏิบัติทางการบัญชีมาถือปฏิบัติส าหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือตาม
หนังสือเวียนของ ธปท.มาใช้ประกอบการาิจารณาในการจัดกลุ่ม (Stage) ของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อด้วย 
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเาิ่มด้วยจ านวนเงินเาิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้
ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการาิจารณาความเสี่ยงและมูลค่า
หลักประกันประกอบ  

ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน) ที่จัดชั้น
ปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นาิเศษ กลุ่มบริษัทกันส ารองในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ ากว่า         
ร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกันและไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามล าดับ และส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ด้อยคุณภาาที่จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน             
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์             
ของ ธปท. 

ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นาิเศษและ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาา กลุ่มบริษัทกันเงินส ารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุน
จากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามาฤติกรรมของลูกหนี้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งขึ้นโดยประมาณจากจ านวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้               
ซึ่งาิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

1.6.6 สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เมื่อมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช าระหนี้หรือ
ปรับโครงสร้างหนี้ของสินทรัาย์ทางการเงิน หรือสินทรัาย์ทางการเงินที่มีอยู่ถูกแทนที่ด้วยสินทรัาย์ทาง
การเงินใหม่ เนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงิน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินว่าควรตัดรายการสินทรัาย์
ทางการเงินดังกล่าวออกจากบัญชีหรือไม่ และวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้ 

-     ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ท าให้มีการตัดรายการสินทรัาย์ทางการเงินออกจากบัญชี กลุ่มบริษัท              
จะค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัาย์ทางการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดที่ตกลงใหม่หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัาย์
ทางการเงินเดิม และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในก าไรหรือขาดทุน 

 -     ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท าให้ต้องตัดรายการสินทรัาย์ทางการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัาย์ทางการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดท้ายของสินทรัาย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่
ตัดรายการออกจากบัญชี ผลต่างของมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัาย์ทางการเงินจะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน  
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หาก ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้รายดังกล่าวจะถือ เป็นลูกหนี้ที่
จัดประเภทเป็นกลุ่มสินทรัาย์ทางการเงินที่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 2) 
หรือจัดประเภทเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหนี้ราย
ดังกล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับ
จากวันที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จึงจะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่ไม่มีการเาิ่มขึ้น                  
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้                       
เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ สินทรัาย์ทางการเงินใหม่จะถือเป็นสินทรัาย์ทางการเงินที่ไม่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) 

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตาม
หลักเกณฑ์ของ ธปท. และตามมาตรฐานการบัญชีเร่ือง “การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา” 
โดยในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่กลุ่มบริษัทยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้ กลุ่มบริษัท
ค านวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้โดยค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส             
เงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม               
ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่ กลุ่มบริษัทจะใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่าตาม
บัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
และจะรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นห รือดอกเบี้ยที่บันทึก            
ในบัญชีหลังหักเงินส ารองที่กันไว้แล้วเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้ 

1.6.7 สัญญำเช่ำ 

ณ วันเร่ิมต้นสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่              
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัาย์ที่ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหนึ่งเาื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัาย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาใน
การเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัาย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัาย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัาย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัาย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการ
วัดมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 
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หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัาย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัาย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัาย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเาิ่มของ           
กลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเาิ่มขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแล้ว 
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า 

 จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัาย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

 สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน สินทรัาย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนจะรับรู้เป็นลูกหนี้ด้วยจ านวนที่ เท่ากับเงินลงทุนสุทธิ            
ตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้          
รับการประกัน 

 สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

1.7     กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้ดุลยาินิจและประมาณการทางบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้ใน                    
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ดุลยาินิจและประมาณการ
ทางบัญชีส าหรับเร่ืองดังต่อไปนี้ที่เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

1.7.1  ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยาินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัาย์ทางการเงิน การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับแบบจ าลองที่
สลับซับซ้อน ชุดข้อมูลสมมติฐาน การาัฒนาโมเดลและการประเมินเกี่ยวกับการเาิ่มขึ้นของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซึ่งการประมาณการมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก ดังนั้น  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

19 

1.7.2 กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ - ในฐำนะผู้เช่ำ 

 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยาินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  โดยค านึงถึง
ข้อเท็จจริงและสภาาแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท าให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษัท       
ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                      
มำถือปฏิบัติ  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1.5 ก) กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติใน
ระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม
และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่  1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน            
งวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาถือปฏิบัติ 
แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

 
 

31 ธันวาคม 
2562 

มาตรฐาน      
การรายงาน       
ทางการเงิน  
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงาน         
ทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 

 
 

1 มกราคม         
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย ์     
สินทรัาย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 1,921 - 1,921 

เงินลงทุนสุทธ ิ 9,363 (1,366) - 7,997 
สินทรัาย์สิทธิการใช ้ - - 1,062 1,062 
สินทรัาย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 1,325 (111) - 1,214 
สินทรัาย์อื่น 2,501 - (78) 2,423 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 984 984 
ส่วนของเจ้ำของ     
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,811 36 - 1,847 
ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 27,556 408 - 27,964 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

 
 

31 ธันวาคม 
2562 

มาตรฐาน      
การรายงาน       
ทางการเงิน   
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงาน         
ทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 

 
 

1 มกราคม        
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย ์     
สินทรัาย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 837 - 837 

เงินลงทุนสุทธ ิ 837 (837) - - 
สินทรัาย์สิทธิการใช ้ - - 1 1 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 1 1 
ส่วนของเจ้ำของ     
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 348 (42) - 306 
ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 8,087 42 - 8,129 

2.1    เครื่องมือทำงกำรเงิน 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติคร้ังแรก แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉาาะกิจการ 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ   
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัาย์                    
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 45 (53) 

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ (9) 11 
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบัติ 36 (42) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉาาะกิจการ 
ก ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร   
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัาย์                    
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (45) 53 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท                     
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 555 - 

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ (102) (11) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน             
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ 408 42 

นอกจากนี้ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ ท าให้กลุ่มบริษัทได้มีการประมาณ
การค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนตามนโยบายการบัญชีเดิม            
โดยอ้างอิงจากโมเดลของลูกหนี้ตามแต่ละกลุ่มสินทรัาย์ ซึ่งจากการค านวณผลกระทบ  บริษัทย่อย                     
ที่ประกอบธุรกิจธนาคารมีเงินส ารองส่วนเกินส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ านวน 2,113 ล้านบาท                   
ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้วิธีทยอยปรับลดเงินส ารองส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่า ๆ กัน
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัาย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามที่ก าหนด                 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม

หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9                       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
  

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน 
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสด 1,103 - - - 1,103 1,103 
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธ ิ 45,300 - - - 45,300 45,300 
สินทรัาย์ตราสารอนุาันธ์ 22 22 - - - 22 
เงินลงทุนสุทธ ิ 9,363 1,921 7,997 - - 9,918 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธ ิ 233,350 - - - 233,350 233,350 
ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัาย์       
และสัญญาซื้อขาย   
ล่วงหน้าสุทธ ิ 1,164 - - - 1,164 1,164 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงินรวม 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9                       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

  
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน 
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย รวม 

หนีส้ินทำงกำรเงิน       
เงินรับฝาก 216,085 - - - 216,085 216,085 
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน 4,656 - - - 4,656 4,656 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 307 - - - 307 307 
ตราสารหนี้ที่ออกและ   
เงินกู้ยืม 25,017 - - - 25,017 25,017 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัาย์
และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธ ิ 821 - - - 821 821 
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้ส านัก
หักบัญช ี 339 - - - 339 339 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงินเฉาาะกจิการ 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9                       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

  
เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน 
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือทาง
การเงินที่วัด
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธ ิ 1,098 - - - 1,098 1,098 
เงินลงทุนสุทธ ิ 837 837 - - - 837 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธ ิ 2,210 - - - 2,210 2,210 
หนีส้ินทำงกำรเงิน       
ตราสารหนี้ที่ออกและ  
เงินกู้ยืม 6,300 - - - 6,300 6,300 
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ตารางด้านล่างนี้แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรับรู้ตาม
หลักเกณฑ์ของ ธปท. และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน และประมาณการหนี้สินส าหรับภาระผูกาันภายหน้าซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี                
ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัาย์ที่อาจเกิดขึ้น และค่าเผื่อการด้อยค่า 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งรับรู้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562  วัดมูลค่าใหม ่

ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น                
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - เผื่อขายซ่ึงจัดประเภท
 ใหม่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วย
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 1 - 1 

 เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับ 10,717 - 10,717 

รวม 10,718 - 10,718 

 งบการเงินเฉาาะกิจการไม่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเาิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉาาะกิจการ 
ภาระผูกาันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 461 - 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า  600 1 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (77) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 984 1 
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 รายการปรับปรุงสินทรัาย์สิทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 มาถือปฏิบัติ
คร้ังแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉาาะกิจการ 
อาคาร 1,062 1 
รวมสินทรัาย์สิทธิการใช้ 1,062 1 

3. ข้อมูลทั่วไป 

3.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เาื่อการลงทุน 
(Holding company) โดยมีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 48/49                          
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทามหานคร  

3.2 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯหรือ                             
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม  และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ                
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท าให้มีอิทธิาลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ 
กรรมการหรือานักงานของบริษัทฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเทียบเคียงกับ
เงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม 

4.1 งบกำรเงินรวม 

รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งรวมในการจัดท างบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 
2562 มีดังนี้  

   (หน่วย: ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วันที่  

   30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทย 99.99 99.99 
บริษัทหลักทรัาย์ ทิสโก้ จ ากัด ธุรกิจหลกัทรัาย์ ไทย 99.99 99.99 
บริษัทหลักทรัาย์จัดการกองทุน ทิสโก ้จ ากัด จัดการกองทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไลเวย์ 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 ไารมัส 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     
บริษัทหลักทรัาย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทสิโก้ จ ากัด  
 (อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) 

ธุรกิจหลกัทรัาย์ ไทย 99.99 99.99 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทหลักทรัาย์ที่ปรึกษาการลงทุน 
ทิสโก้ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทย่อยได้ด าเนินการ
จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงาาณิชย์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี
กับกระทรวงาาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
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4.2 กำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: าันบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 งบการเงินรวม 

 

เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร    

หรือขาดทุน 

เครื่องมือทางการเงิน    
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 1,040,894 1,040,894 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 36,852,220 36,852,220 
สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 1,945,019 - - 1,945,019 

สินทรัาย์ตราสารอนุาันธ์ 198 - - 198 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 12,036,384 - 12,036,384 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ย              
ค้างรับสุทธ ิ - - 215,165,751 215,165,751 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัาย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธ ิ - - 747,656 747,656 

สินทรัาย์อ่ืน - ลกูหนี้ส านักหักบัญช ี - - 395,473 395,473 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก - - 204,755,969 204,755,969 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 5,595,553 5,595,553 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 357,709 357,709 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - 14,246,919 14,246,919 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 878,510 878,510 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัาย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสุทธ ิ - - 832,850 832,850 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 854,552 854,552 
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้ส านักหักบัญช ี - - 306,480 306,480 
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 (หน่วย: าันบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 งบการเงินเฉาาะกจิการ 

 

เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร    

หรือขาดทุน 

เครื่องมือทางการเงิน    
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 70 70 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 46,157 46,157 
สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 864,783 - - 864,783 

เงินลงทุนสุทธ ิ - 205,964 - 205,964 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ย            
ค้างรับสุทธ ิ - - 3,056,022 3,056,022 

หนี้สินทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 1,970,000 1,970,000 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - - 3,300,000 3,300,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 957 957 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - - 23,471 23,471 

4.3 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (สินทรัพย์) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรวมรายการ               
ที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการท าสัญญาซื้อหลักทรัาย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม             
ซื้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัาย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ดังนี้ 

 (หน่วย: าันบาท) 
 หลักทรัาย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนืตามธุรกรรม 

ซ้ือคืนภาคเอกชน  

 งบการเงินรวม ณ วันที ่
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ธนาคาราาณิชย์ 21,700,000 26,800,000 
สถาบันการเงินเฉาาะกิจ 11,500,000 15,000,000 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัาย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังน้ี 
 (หน่วย: าันบาท) 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัาย์ที่รบัเปน็ประกัน 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ธนาคาราาณิชย์ 20,711,800 26,456,400 
สถาบันการเงินเฉาาะกิจ 11,600,700 15,057,800 
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4.4 สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉาาะกิจการ  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

เงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
อื่น ๆ     
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด  
ในประเทศ 231,488 256,797 - - 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ           
ของตลาดในประเทศ 257,578 772,569 - - 

หลักทรัาย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ 54,856 50,870 - - 
หลักทรัาย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 803,120 864,783 803,120 864,783 
 1,347,042 1,945,019 803,120 864,783 

บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 597,977  61,663  
รวม 1,945,019  864,783  

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดข้างต้นรวมเงินลงทุนในหลักทรัาย์อ่ืนที่              
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของ
นิติบุคคลนั้น ดังนี ้

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงนิลงทนุ สัดส่วน 

ช่ือหลักทรัาย์ ของเงินลงทุน ที่ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 
   (ร้อยละ) 

กลุ่มกำรบริกำร:    
บริษทั จจิิ เารส (ไทยแลนด)์ จ ากัด 1,825 300 10 
กลุ่มกำรพำณิชย์น ำเข้ำและส่งออก:    
บริษทั จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 6,025 - 10 
บริษทั าี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จ ากัด 3,637 - 10 
บริษทั วัฒนาอินเตอรเ์ทรด จ ากัด 19,158 - 10 
กลุ่มอสังหำริมทรัพย:์    
บริษทั ยูเอ็มไอ ารอาเาอร์ตี้ จ ากัด 4,031 - 10 
กลุ่มอุตสำหกรรม:    
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  11,268 - 10 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

29 

4.5 สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์/หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange 
contract) เาื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัาย์ทางการเงิน ดังนี้ 

 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงนิ มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงนิ 
ประเภทความเสี่ยง สินทรัาย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัาย์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน 198 - 1,253,715 21,907 - 917,044 

รวม 198 - 1,253,715 21,907 - 917,044 

ทั้งนี้ ตราสารอนุาันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 

4.6 เงินลงทุน 

4.6.1 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้ 
 (หน่วย: าันบาท) 

 
งบการเงินรวม                                                

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม                

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมลูค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม                                          
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

หลักทรัาย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,800,781 11,805,604 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 423,121 230,780 

 12,223,902 12,036,384 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 3,103  
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (190,621)  
รวม 12,036,384  
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมลูค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย   
เงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอนมา 12,296  
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (12,296)  
รวม -  
รวมเงินลงทนุ 12,036,384  
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 (หน่วย: าันบาท) 

 
งบการเงินเฉาาะกิจการ                                        
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม                

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมลูค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม                                          
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 371,661 205,964 
หัก: ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (1,536)  
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (164,161)  
รวมเงินลงทนุ 205,964  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ได้ดังนี้ 
(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม                                                     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย - มูลค่ำยุติธรรม   
หลักทรัาย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,812,418 7,815,106 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 181,460 181,927 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 231,488 252,900 
หลักทรัาย์อื่น - หน่วยลงทุนในประเทศ 54,856 59,006 
หลักทรัาย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 803,120 836,827 
 9,083,342 9,145,766 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 63,884  
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,460)  

รวมเงินลงทุนเผ่ือขำย 9,145,766  
ตรำสำรหนี้ที่จะถอืจนครบก ำหนด - รำคำทุน/รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย   
เงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอนมา 12,437  
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (12,437)  

รวมตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด  -  
เงินลงทุนทั่วไป - รำคำทุน   
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 257,578  
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (40,312)  

รวมเงินลงทุนทั่วไป 217,266  
เงินลงทุนสุทธ ิ 9,363,032  
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 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ                                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย - มูลค่ำยุติธรรม   
หลักทรัาย์อื่น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 803,120 836,827 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 33,707  

เงินลงทุนสุทธ ิ 836,827  

4.6.2 เงินลงทุนที่มีภาระผูกาัน 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที ่  
ประเภทเงินลงทุน 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 ภาระผูกาัน 

ตราสารหนี้หลักทรัาย์รัฐบาล 2 2 ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 
ตราสารหนี้หลักทรัาย์รัฐบาล - 2,912 หลักประกันการใช้ยอดไดดุ้ลการหักบัญชี 

4.6.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน 
 

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
ด้านเครดิตที่            

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 423,121 230,780 190,621 

 

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน 
 

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
ด้านเครดิตที่            

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 371,661 205,964 164,161 
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4.6.4 เงินลงทุนในหลักทรัาย์ อ่ืนที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป                 
ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น  

 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

  จ านวน  
  เงินลงทุนที ่ สัดส่วน 

ช่ือหลักทรัาย์ ราคาทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 
   (ร้อยละ) 

กลุ่มกำรบริกำร:    
บริษทั จจิิ เารส (ไทยแลนด)์ จ ากัด 814 300 10 
กลุ่มกำรพำณิชย์น ำเข้ำและส่งออก:    
บริษทั จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,707 - 10 
บริษทั าี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จ ากัด 3,637 - 10 
บริษทั วัฒนาอินเตอรเ์ทรด จ ากัด 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหำริมทรัพย:์    
บริษทั ยูเอ็มไอ ารอาเาอร์ตี้ จ ากัด 4,097 - 10 
กลุ่มอุตสำหกรรม:    
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  11,299 - 10 

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 19,995,898 19,995,890 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 836,290 813,602 73,245 73,245 
 836,290 813,602 20,069,143 20,069,135 
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4.7.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 

ประเภท
หลักทรัาย์
ท่ีลงทุน  

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ วันท่ี  

เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 
ณ วันท่ี  

เงินปันผลรับส าหรับ               
งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 

 

 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

30 กันยายน 
2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยตรง        
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) หุ้นสามัญ 99.99 99.99 17,641,209 17,641,201 976,740 - 
บริษัทหลักทรัาย์ ทิสโก้ จ ากัด หุ้นสามัญ 99.99 99.99 1,075,065 1,075,065 - - 
บริษัทหลักทรัาย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด หุ้นสามัญ 99.99 99.99 110,075 110,075 - - 
บริษัท ไลเวย์ จ ากัด  หุ้นบุริมสิทธิ 99.99 99.99 2,866 2,866 - - 
 หุ้นสามัญ 99.99 99.99 770,053 770,053 - - 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
จ ากัด  

หุ้นสามัญ 99.99 99.99 22,117 22,117 - - 

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด
  

หุ้นสามัญ 99.99 99.99 136,655 136,655 - - 

บริษัท ไารมัส ลีสซ่ิง จ ากัด  หุ้นสามัญ 99.99 99.99 141,521 141,521 - - 
บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด หุ้นสามัญ 99.99 99.99 5,000 5,000 - - 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด หุ้นสามัญ 99.99 99.99 200,000 200,000 - - 

    20,104,561 20,104,553 976,740 - 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า    (108,663) (108,663)   
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ    19,995,898 19,995,890   

4.7.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่ ง เป็นเงินลงทุนในกิจการที่บ ริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                             
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: าันบาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกัน 

ลักษณะ
ธุรกิจ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
ณ วันท่ี  

ราคาทุน 
ณ วันท่ี  

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ณ วันท่ี  

  30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

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

ลีสซ่ิง 49.00 49.00 73,245 73,245 836,290 813,602 
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  (หน่วย: าันบาท) 

  งบการเงินเฉาาะกิจการ 

กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกัน 

ลักษณะ
ธุรกิจ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
ณ วันท่ี  

ราคาทุน 
ณ วันท่ี  

ค่าเผื่อการด้อยค่า             
ของเงินลงทุน 

ณ วันท่ี  

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธ ิ

ณ วันท่ี  

  30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

  (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 และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉาาะกิจการดังนี้ 

   (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉาาะกิจการ 

กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที ่30 กันยายน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด          

วันที ่30 กันยายน 

เงินปนัผลรบั                                      
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที ่30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว 
ลีสซ่ิง จ ากัด  (1,930) 26,219 (5,650) 578 - - 

 

   (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉาาะกิจการ 
 ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่  

กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด   

วันที ่30 กันยายน 

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด       

วันที ่30 กันยายน 

เงินปนัผลรบั                                      
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด      

วันที ่30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว 
ลีสซ่ิง จ ากัด  30,942 (5,686) (8,253) 1,421 - - 
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4.8 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 

4.8.1   จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้   
เงินเบิกเกินบัญชี 44,934 107,811 
เงินให้สินเชื่อ 94,878,914 103,448,283 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ 149,972,190 160,003,772 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 8,544 17,904 
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (20,004,934) (20,743,017) 
 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน - (8,613) 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 224,899,648 242,826,140 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,871,447 1,240,929 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ 226,771,095 244,067,069 
หัก:  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (11,605,344) - 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (10,709,365) 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (7,343) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 215,165,751 233,350,361 
 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้   
เงินให้สินเชื่อ 3,060,000 2,210,000 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (3,978) - 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,056,022 2,210,000 
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4.8.2  จ าแนกตามถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 
(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่ 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562  30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562  

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี้สุทธิจำก
รำยได้รอตัดบญัช ี   

  

- ในประเทศ 216,139,543 234,690,878 3,060,000 2,210,000 
- ต่างประเทศ 8,760,105 8,135,262 - - 
รวม 224,899,648 242,826,140 3,060,000 2,210,000 

4.8.3 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 

4.8.3.1 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: าันบาท) 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้                             

และดอกเบี้ยค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
สินทรัาย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                             
ของความเสี่ยงด้านเครดิต  (Performing) 188,684,475 4,636,071 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                         
ของความเสี่ยงด้านเครดิต  (Under-performing) 29,068,581 3,401,786 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                   
(Non-performing) 5,478,732 1,391,599 

เงินส ารองส่วนเกิน - 1,320,499 
รวม 223,231,788 10,749,955 
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(หน่วย: าันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลูกหนี้และ          
ดอกเบี้ยค้างรับ  

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้                   
สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.    
- จัดชั้นปกต ิ 217,488,690 175,206,431 2,438,575 
-  จัดชั้นกล่าวถึงเปน็าิเศษ 16,491,289 15,191,241 2,352,268 
- จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 2,927,707 2,389,220 1,037,284 
- จัดชั้นสงสัย 1,409,323 1,178,170 480,613 
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ 955,442 320,408 202,811 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 3,562,564 

รวม 239,272,451 194,285,470 10,074,115 

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ค านวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของ  ธปท. (ยกเว้น
กรณีของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทิสโก้มีส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ที่สนส.  5/2559 จ านวน 5,714 ล้านบาท              
โดยธนาคารทิสโก้ได้จัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ดังกล่าวจ านวน 2,151 ล้านบาท ไปเป็นส ารองของลูกหนี้
รายตัว ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. จ านวน 4,360 ล้านบาท จะท าให้ยอดเงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท. ทั้งสิ้นมีจ านวน 
6,511 ล้านบาท 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ (3) ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน (3) เงินให้สินเช่ืออื่น (4) 

จัดชั้นปกต ิ 0.72 1.87 1 
จัดชั้นกล่าวถึงเปน็าิเศษ 7.64 17.25 2 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 26.35 39.13 100 
จัดชั้นสงสัย 31.89 39.13 100 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 26.21 39.13 100 

(3) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่
เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

(4) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองขั้นต่ าของ ธปท. 
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4.8.3.2 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทย่อยอื่น 

 (หน่วย: าันบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้                              
และดอกเบี้ยค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                     
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 3,713,421 219,501 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                         
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) 1,058,344 271,220 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                             
(Non-performing) 737,542 374,803 

รวม 5,509,307 865,524 
 

 (หน่วย: าันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่าลูกหนี ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่าลูกหนี้ - สุทธิ 
ลูกหนี้จัดชัน้ปกต ิ 3,517,250 205,731 3,311,519 
ลูกหนี้จัดชัน้กล่าวถึงเป็นาิเศษ 600,766 116,842 483,924 
ลูกหนี้จัดชัน้ต่ ากว่ามาตรฐาน  249,172 145,089 104,083 
ลูกหนี้จัดชัน้สงสัย  209,091 119,257 89,834 

ลูกหนี้จัดชัน้สงสัยจะสูญ  84,386 48,331 36,055 
รวม 4,660,665 635,250 4,025,415 

4.8.3.3 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้นของบริษัทฯ 

 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้                           
และดอกเบี้ยค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                     
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) 3,060,000 3,978 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                         
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) - - 

สินทรัาย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                             
(Non-performing) - - 

รวม 3,060,000 3,978 
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 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่าลูกหนี ้                     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                มูลค่าลูกหนี้ - สุทธิ            
ลูกหนี้จัดชัน้ปกต ิ 2,210,000 - 2,210,000 
ลูกหนี้จัดชัน้กล่าวถึงเป็นาิเศษ - - - 
ลูกหนี้จัดชัน้ต่ ากว่ามาตรฐาน  - - - 
ลูกหนี้จัดชัน้สงสัย  - - - 

ลูกหนี้จัดชัน้สงสัยจะสูญ  - - - 
รวม 2,210,000 - 2,210,000 

4.8.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจ าแนกตาม  
การจัดชั้นและประเภทของลูกหนี้ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซ้ือ สินเชื่อจ าน าทะเบียน เงินใหสิ้นเชื่ออื่น รวม 

 

เงินให้
สินเชื่อ         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ีย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

เงินให้
สินเชื่อ         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ีย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

เงินให้
สินเชื่อ         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ีย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

เงินให้
สินเชื่อ         
แก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ีย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

สินทรัาย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเาิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียง            
ด้านเครดิต (Performing) 103,959 2,047 22,709 796 62,016 1,793 188,684 4,636 

สินทรัาย์ทางการเงินท่ีมีการเาิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) 19,354 1,497 6,237 861 3,478 1,044 29,069 3,402 

สินทรัาย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) 3,117 742 970 342 1,392 308 5,479 1,392 

รวม 126,430 4,286 29,916 1,999 66,886 3,145 223,232 9,430 

เงินส ารองส่วนเกิน        1,320 

รวม        10,750 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจ าแนกตาม
การจัดชั้นตามประเภทของ ธปท.ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซ้ือ สินเชื่อจ าน าทะเบียน เงินใหสิ้นเชื่ออื่น รวม 

 มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                    มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                    มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                                       มูลหน้ี 
ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(5)                    

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 120,479 867 26,640 497 69,533 1,074 216,652 2,438 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นาิเศษ 11,569 883 2,965 511 1,688 958 16,222 2,352 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,817 479 391 153 719 405 2,927 1,037 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 860 274 200 78 349 129 1,409 481 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 121 32 79 31 755 140 955 203 

รวม 134,846 2,535 30,275 1,270 73,044 2,706 238,165 6,511 
ดอกเบ้ียค้างรับ       1,107 - 

เงินส ารองส่วนเกิน       - 3,563 

 รวม       239,272 10,074 

(5)  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 

4.8.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม  130,313              
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 139,459 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อส าหรับรถยนต์ และสัญญาเช่า
การเงินส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เาื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 8 ปี 
และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี                   

แตไ่ม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 

สินทรัาย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต (Non-
performing) รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น 
 ตามสัญญาเช่า 40,364 79,919 21,740 7,958 149,981 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (6) (6,218) (8,720) (411) (4,319) (19,668) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า               
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 34,146 71,199 21,329 3,639 130,313 

ดอกเบี้ยค้างรับ 763 - - 193 956 
รวม 34,909 71,199 21,329 3,832 131,269 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (5,087) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    126,182 
(6) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี                    

แต่ไม่เกิน 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น 
 ตามสัญญาเช่า 48,905 96,165 7,412 7,540 160,022 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (6) (6,776) (9,250) (325) (4,203) (20,554) 
 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่า

 การเงิน (9) - - - (9) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า                 
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 42,120 86,915 7,087 3,337 139,459 

ดอกเบี้ยค้างรับ 757 - - 1 758 
รวม 42,877 86,915 7,087 3,338 140,217 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5)     (3,167) 

ลกูหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ     137,050 
(5) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส าร องของลูกหน้ี 

รายตัวแล้ว 

(6) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 

4.8.6  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท. และ
ตามเกณฑ์ภายในของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

มูลค่าค านวณ                            
ตามเกณฑ์ธปท.(8)                                 

มูลค่าค านวณ                             
ตามเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท  

ธนาคารทิสโก้ (7) 6,816 7,588 
บริษทัย่อยอื่น  605 
(7) ค านวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี 
(8) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทย่อยได้ยกเลิกนโยบายการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยแล้ว              
ท าให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทย่อยไม่มีลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ 
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4.8.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงค้างของ
ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี้ 

 ณ วันที่  
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
 จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่ม ี                             
การปรับโครงสร้างหนี ้ 10,355 3,080 10,615 2,109 

4.9 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น/ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี ้

4.9.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแยกตามแต่ละ
ประเภทของสินทรัาย์ทางการเงิน ดังนี้ 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

สินทรัาย์         
ทางการเงินที่  

ไม่มีการเา่ิมขึ้น
อย่างมี
นัยส าคัญ       

ของความเสี่ยง          

สินทรัาย์          
ทางการเงินที่มี
การเา่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยง        
ด้านเครดิต 

(Lifetime ECL  

สินทรัาย์         
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่า          
ด้านเครดิต   

(Lifetime ECL  
ค่าเผื่อหนี้               

สงสัยจะสูญ/            

 
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 
- not credit 
impaired) 

- credit 
impaired) 

ค่าเผื่อการ         
ด้อยค่า 

ส ารอง
ส่วนเกิน รวม 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (สินทรัพย์)       
ยอดต้นงวด - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ        
ผลขาดทุนใหม ่ 372 - - - - 372 

ยอดปลายงวด 372 - - - - 372 
       
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

ยอดต้นงวด - - - 1,460 - 1,460 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการน ามาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) - - 1,460 (1,460) - - 

 - - 1,460 - - 1,460 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ        
ผลขาดทุนใหม ่ - - 189,161 - - 189,161 

ยอดปลายงวด - - 190,621 - - 190,621 

(1)  ยอดต้นงวดของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ปัจจุบันแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน        
งวดก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  
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 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

สินทรัาย์         
ทางการเงินที่  

ไม่มีการเา่ิมขึ้น
อย่างมี
นัยส าคัญ       

ของความเสี่ยง          

สินทรัาย์          
ทางการเงินที่มี
การเา่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยง        
ด้านเครดิต 

(Lifetime ECL  

สินทรัาย์         
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่า          
ด้านเครดิต   

(Lifetime ECL  
ค่าเผื่อหนี้               

สงสัยจะสูญ/            

 

ด้านเครดิต           
(12-mth ECL) 

- not credit 
impaired) 

- credit 
impaired) 

ค่าเผื่อการ         
ด้อยค่า 

ส ารอง
ส่วนเกิน รวม 

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน           
ตัดจ ำหน่ำย       

ยอดต้นงวด - - - 12,437 - 12,437 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการน ามาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) - - 12,437 (12,437) - - 

 - - 12,437 - - 12,437 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ        
ผลขาดทุนใหม ่ - - (141) - - (141) 

ยอดปลายงวด - - 12,296 - - 12,296 

       
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ       
ยอดต้นงวด - - - 7,146,393 3,562,972 10,709,365 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการน ามาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ (1)       
-  การจัดสรรค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,870,485 3,103,592 1,622,490 (7,146,393) (1,450,174) - 
- โอนค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ

 โครงสร้างหนี้มาเป็นค่าเผื่อผลขาดทุน        
 ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 7,343 - - - 7,343 

 3,870,485 3,110,935 1,622,490 - 2,112,798 10,716,708 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น (72,139) (74,747) 146,886 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ              
ผลขาดทุนใหม ่ 284,562 353,807 2,683,917 - (792,299) 2,529,987 

สินทรัาย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 1,099,086 595,436 154,849 - - 1,849,371 
สินทรัาย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Derecognition) (336,557) (312,425) (107,002) - - (755,984) 
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี (Write-off) - - (2,734,738) - - (2,734,738) 

ยอดปลายงวด 4,845,437 3,673,006 1,766,402 - 1,320,499 11,605,344 

 (1)  ยอดต้นงวดของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ปัจจุบันแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน            
งวดก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  
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 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่ค านวณได้ตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มีจ านวนต่ ากว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           
ตามนโยบายการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่จ านวน 2,113 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีทยอย
ปรับลดเงินส ารองส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่า ๆ กันตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ท าให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คงเหลือส ารองส่วนเกิน 1,320 ล้านบาท 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกจิการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2563 

 

สินทรัาย์                    
ทางการเงินที่                   
ไม่มีการเา่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ           
ของความเสี่ยง                  
ด้านเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัาย์                     
ทางการเงินที่มี
การเา่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัาย์                      
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผื่อหนี้                    
สงสัยจะสูญ รวม 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดต้นงวด - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ        
ผลขาดทุนใหม ่ 24 - - - 24 

ยอดปลายงวด 24 - - - 24 

      
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      
ยอดต้นงวด - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ        
ผลขาดทุนใหม ่ - - 164,161 - 164,161 

ยอดปลายงวด - - 164,161 - 164,161 

      
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ      
ยอดต้นงวด - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ        
ผลขาดทุนใหม ่ 3,978 - - - 3,978 

ยอดปลายงวด 3,978 - - - 3,978 
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4.9.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 
จ าแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ ดังนี้ 

  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม  

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 
ปกติ 

กล่าวถึง        
เป็นาิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง
ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 2,656,402 3,283,511 1,376,962 670,853 612,847 3,064,917 11,665,492 
หนี้สงสัยจะสูญต้ังเาิ่ม 
(ลดลง) ในระหว่างปี (11,252) (788,633) (96,469) 1,572,636 1,798,267 498,055 2,972,604 

หนี้สูญตัดบัญชี (845) (25,767) (98,121) (1,643,671) (2,160,327) - (3,928,731) 

ยอดปลายปี 2,644,305 2,469,111 1,182,372 599,818 250,787 3,562,972 10,709,365 

4.9.3 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: าันบาท) 
 ส าหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวันที่                        
30 กันยายน 2563 

ส าหรับปี                        
ส้ินสุดวันที่                       

31 ธันวาคม 2562 
ยอดต้นงวด 7,343 8,146 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัต ิ (7,343) - 

ตัดจ าหน่ายระหว่างงวด - (803) 
ยอดปลายงวด - 7,343 
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4.10 คุณภำพสินทรัพย์ 

4.10.1 สินทรัาย์จัดชั้นตามประกาศของ ธปท. 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สินทรัาย์ทางการเงินจ าแนกตามการจัดชั้นได้ดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 สินทรัาย์ทางการเงิน  
  ตราสารหนี้ ตราสารหนี้   

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม         
ผ่านก าไรขาดทุน 

ที่วัดมูลค่า                       
ด้วยราคาทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้  

 และตลาดเงิน เบ็ดเสร็จอ่ืน (1) ตัดจ าหน่าย (1) และดอกเบี้ยค้างรับ รวม  

สินทรัาย์ทางการเงินที่ไม่มีการเา่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต (Performing) 36,852 11,801 - 190,428 239,081 

สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการเา่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - 30,127 30,127 

สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) - 423 12 6,216 6,651 

รวม 36,852 12,224 12 226,771 275,859 

(1)  แสดงด้วยมูลค่าก่อนหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกจิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 สินทรัาย์ทางการเงิน  
  ตราสารหนี้ ตราสารหนี้   

 
รายการระหว่าง

ธนาคาร 
ที่วัดมูลค่ายุติธรรม         
ผ่านก าไรขาดทุน 

ที่วัดมูลค่า                       
ด้วยราคาทุน 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้  

 และตลาดเงิน เบ็ดเสร็จอ่ืน (1) ตัดจ าหน่าย และดอกเบี้ยค้างรับ รวม  

สินทรัาย์ทางการเงินที่ไม่มีการเา่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต (Performing) 46 - - 3,060 3,106 

สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการเา่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - - - 

สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) - 372 - - 372 

รวม 46 372 - 3,060 3,478 

(1)  แสดงด้วยมูลค่าก่อนหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คุณภาาสินทรัาย์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารจัดประเภทตาม
ประกาศของ ธปท. ได้ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้ (2)  เงินลงทุนในหลักทรัาย์                   
เงินลงทุนในลูกหนี ้                    

ที่รับโอนมา  รวม  

ลูกหนีจ้ัดชั้นปกติ 258,452 - - 258,452 
ลูกหนีจ้ัดชั้นกล่าวถึงเป็นาิเศษ 16,222 - - 16,222 
ลูกหนีจ้ัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 2,927 - - 2,927 
ลูกหนีจ้ัดชั้นสงสัย 1,409 - - 1,409 

ลูกหนีจ้ัดชั้นสงสัยจะสูญ 955 42 12 1,009 

รวม 279,965 42 12 280,019 

(2)  มูลหน้ีจัดชั้นข้างต้นรวมเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ) 

4.10.2 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

    

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/                  

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
จ านวนรายลูกหน้ี  

ณ วันท่ี  
มูลหน้ี  
ณ วันท่ี  

หลักประกัน  
ณ วันท่ี  

ท่ีบันทึกในบัญชีแล้ว (3)                            

ณ วันท่ี  

 
30 กันยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 กันยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 กันยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 กันยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

1.  บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเาิกถอน           
จากการเป็นหลักทรัาย์จดทะเบียน                          
ในตลาดหลักทรัาย์ฯและอยู่ระหว่างการ
ฟื้นฟูการด าเนินงาน - 1 - 513 - 467 - 513 (4) 

2.  บริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน              
ในตลาดหลักทรัาย์ฯแตม่ีผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท               
จดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเาิกถอนของ         
ตลาดหลักทรัาย์ฯและอยู่ระหว่าง             
การฟื้นฟูการด าเนินงาน 1 - 502 - 315 - 500 - 

3.  บริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน              
ในตลาดหลักทรัาย์ฯแตม่ีผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท                 
จดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเาิกถอนของ           
ตลาดหลักทรัาย์ฯ 9 8 800 862 485 236 80 10 

รวม 10 9 1,302 1,375 800 703 580 523 

(3) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัวแล้ว 
(4) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีแล้ว 
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4.11 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเคลื่อนไหวของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563        
มีดังนี ้

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉาาะกิจการ 
รำคำทุน   
1 มกราคม 2563 4,695,830 1,178,836 
ซ้ือเาิ่ม/โอนเข้า 124,927 63,789 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก (195,766) (17,181) 
30 กันยายน 2563  4,624,991 1,225,444 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม   
1 มกราคม 2563 1,711,678 378,457 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 167,952 61,493 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนทีจ่ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก (188,885) (14,594) 
30 กันยายน 2563 1,690,745 425,356 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัช ี   
31 ธันวาคม 2562 2,984,152 800,379 
30 กันยายน 2563 2,934,246 800,088 

4.12 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัาย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563            
มีดังนี ้

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉาาะกิจการ 
รำคำทุน   
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - 
ปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                
มาถือปฏิบัต ิ 1,061,585 1,158 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรบัปรุง 1,061,585 1,158 
ซ้ือเาิ่ม 131,562 - 
ปรับปรุงสัญญา 1,155 - 
ปิดสัญญา (57,920) - 
30 กันยายน 2563  1,136,382 1,158 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม   
1 มกราคม 2563 - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 216,508 209 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับสัญญาที่ปิด (17,853) - 
30 กันยายน 2563 198,655 209 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัช ี   
30 กันยายน 2563 937,727 949 
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4.13 สินทรัพย์อื่น 
(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  

 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ลูกหนี้ส านักหักบัญช ี 395,473 605 - - 
ภาษีมูลค่าเาิ่มสุทธ ิ 279,547 398,298 1,686 3,796 
ดอกเบี้ยค้างรับ 35,837 11,333 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 428,502 653,250 127,293 119,933 
ภาษีเงินได้รอขอคนืและภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 8,711 23,769 - - 
เงินมัดจ า 84,750 86,299 95 2,095 
ลูกหนี้อื่น 591,799 725,684 - 365 
สินทรัาย์อื่น ๆ  375,089 440,937 77,492 70,523 
รวมสินทรัาย์อื่น 2,199,708 2,340,175 206,566 196,712 

4.14 เงินรับฝำก 

4.14.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินรบัฝาก   
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,580,018 2,638,324 
ออมทรัาย์ 44,138,394 37,801,616 
จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 13,720,845 19,248,789 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไมเ่กิน 1 ปี 32,759,837 33,399,669 
  - เกิน 1 ป ี 2,801,497 3,912,418 

บัตรเงนิฝาก/ใบรบัฝาก 108,755,378 119,083,735 
รวม 204,755,969 216,084,551 

4.14.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินรับฝากทั้งจ านวนเป็นเงินรับฝากที่เป็นเงินบาทของ         
ผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ 
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4.15 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่  
งบการเงินเฉาาะกิจการ 

ณ วันที่  
 30 กันยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 กันยายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
เงินกู้ยืมในประเทศ     
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 6,370,000 6,680,000 - - 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 7,840,000 18,300,000 3,300,000 6,300,000 
ตั๋วแลกเงิน 36,122 36,122 - - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 797 797 - - 
รวม 14,246,919 25,016,919 3,300,000 6,300,000 

4.15.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว
ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 

ช่วงเวลา 
ที่ออกหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย 
ณ วันที่  

มูลค่า                  
ที่ตราไว้ 

ยอดคงเหลือ                                     
ณ วันที่  

ปีที่ครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

(บาทต่อหน่วย) 30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562   

 (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2558 - 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2568 คงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 คงท่ีร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 คงท่ีร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2570 คงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 600 600 ปี 2570 คงท่ีร้อยละ 3.70 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 1.20 1,000 1,200 1,200 ปี 2572 คงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2562 1.20 1.20 1,000 1,200 1,200 ปี 2572 คงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ปี 2563 0.69 - 1,000 690 - ปี 2573 คงท่ีร้อยละ 3.15 ต่อปี 

รวม    6,370 6,680   
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4.15.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวไม่ด้อยสิทธิ               
ไม่มีประกัน ดังนี้ 

งบการเงินรวม 

ช่วงเวลา            
ที่ออกหุ้นกู ้

ประเภท         
หุ้นกู ้

จ านวนหน่วย                                    
ณ วันท่ี  

มูลค่า                  
ที่ตราไว้  

ยอดคงเหลือ                                
ณ วันท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

  30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

(บาทต่อ
หน่วย) 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

  

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว - 12.00 1,000 - 12,000 ปี 2563 คงที่ร้อยละ 1.65 - 2.05 ต่อปี 
ปี 2562 หุ้นกู้ระยะสั้น - 6.30 1,000 - 6,300 ปี 2563 คงที่ร้อยละ 1.50 - 1.85 ต่อปี 
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะสั้น 3.30 - 1,000 3,300 - ปี 2563  คงที่ร้อยละ 1.45 - 1.60 ต่อป ี
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะสั้น 2.32 - 1,000 2,320 - ปี 2564 คงที่ร้อยละ 1.30  ต่อปี 
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะยาว 2.22 - 1,000 2,220 - ปี 2565 คงที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี 
รวม     7,840 18,300   

 
งบการเงินเฉาาะกิจการ 

ช่วงเวลา            
ที่ออกหุ้นกู ้

ประเภท         
หุ้นกู ้

จ านวนหน่วย                                    
ณ วันท่ี  

มูลค่า                  
ที่ตราไว้  

ยอดคงเหลือ                          
ณ วันท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

  30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

(บาทต่อ
หน่วย) 

30 กันยายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

  

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2562 หุ้นกู้ระยะสั้น - 6.30 1,000 - 6,300 ปี 2563 คงที่ร้อยละ 1.50 - 1.85 ต่อปี 
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะสั้น 3.30 - 1,000 3,300 - ปี 2563  คงทีร่้อยละ 1.45 - 1.60 ต่อป ี

รวม     3,300 6,300   

4.15.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ                   
2.50 ต่อปี  
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4.16 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2563 จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่      
มาถือปฏิบัติ 1,060,908 - 1,215 - 

เาิ่มขึ้นระหว่างงวด 143,342 - - - 
ปรับปรุงสัญญา (381) - - - 
จ่ายช าระในระหว่างงวด (216,181) - (219) - 
ปิดสัญญาในระหว่างงวด (44,359) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 943,329 - 996 - 
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (64,819) - (39) - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ 878,510 - 957 - 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัท แสดงดังนี ้
 (หน่วย: าันบาท) 

 
งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 204,555 645,401 93,373 943,329 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (20,723) (34,367) (9,729) (64,819) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 183,832 611,034 83,644 878,510 
 

 (หน่วย: าันบาท) 

 
งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 293 703 - 996 
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (19) (20) - (39) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 274 683 - 957 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
จ านวน 229 ล้านบาท (งบการเงินเฉาาะกิจการ: 2 ล้านบาท) 
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4.17 ประมำณกำรหนี้สิน 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของภาระผูกาันวงเงินสินเชื่อ
และสัญญาค้ าประกันทางการเงิน 4,121 - - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของานักงาน 1,643,029 1,485,868 288,814 265,897 

รวมประมาณการหนี้สิน 1,647,150 1,485,868 288,814 265,897 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกาันวงเงินสินเชื่อและ
สัญญาค้ าประกันทางการเงินจ าแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ ดังนี้ 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ภาระผูกาันวงเงินสินเชื่อและ
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน                 
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สินทรัาย์ทางการเงินที่ไม่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                            
ของความเสี่ยงด้านเครดิต  (Performing) 1,671,078 4,121 

สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการเาิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ                                  
ของความเสี่ยงด้านเครดิต  (Under-Performing) - - 

สินทรัาย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing) - - 

รวม 1,671,078 4,121 

4.18 หนี้สินอื่น 
(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญช ี 306,480 338,821 - - 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น ๆ ค้างจ่าย 149,578 528,570 11,976 88,931 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 413,646 474,845 - - 
รายได้รับล่วงหน้า 1,475,369 1,642,236 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,604,455 4,259,596 1,624,115 1,360,474 
บัญชีาักเจ้าหนี ้ 1,205,319 1,014,778 - - 
หนี้สินอื่น ๆ 442,074 400,296 100 92 
รวมหนี้สินอื่น 8,596,921 8,659,142 1,636,191 1,449,497 
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 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสส าหรับานักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษัทฯส าหรับานักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเาื่อเาิ่ม
แรงจูงใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาาและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อกลุ่มบริษัท โดยโบนัส
ประจ าปีบางส่วนที่านักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั้นจะมีการทยอยกันส่วนไว้เาื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 
5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยค านวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน
ระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายช าระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัท              
มียอดคงค้างของผลตอบแทนานักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจ านวนเงินประมาณ 
362 ล้านบาท (งบการเงินเฉาาะกิจการ: 177 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หนี้สินอ่ืน ๆ ข้างต้นรวมเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมบริการโอนเงินด้วยวิธี               
การทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทิสโก้เป็นจ านวนเงิน 36,454 บาท และธนาคารทิสโก้มีสินทรัาย์ที่เก็บ
รักษาไว้ส าหรับเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมดังกล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สินทรัาย์) ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจ านวนเงิน 11 ล้านบาท 

4.19 เงินกองทุนท่ีต้องด ำรงไว้ตำมกฎหมำย 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัท คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาาคล่อง และอ่ืน  ๆ ตามข้อก าหนดของ ธปท. 
หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มบริษัทด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัาย์เสี่ยง
ตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ 
สินเชื่อจ าน าทะเบียน สินเชื่อธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับ           
ตราสารทุนและสินทรัาย์อ่ืน  

ส าหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 นั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้มีการ
จัดสรรเงินส ารองส่วนเกินจากการจัดชั้นเาื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินส ารองส่วนนี้ทั้งหมด             
จะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 
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เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์  Basel III)  มีรายละเอียด
ดังนี ้

 (หน่วย: าันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

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 21,759,372 20,512,152 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,834,079 1,810,937 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ (1,245,764) (1,753,842) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 32,173,551 30,395,111 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน   

ทุนที่ออกและช าระแล้ว - หุ้นบุรมิสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล 99 99 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 32,173,650 30,395,210 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,370,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 749,944 769,245 
เงินส ารองส าหรับสินทรัาย์จดัชั้นปกต ิ 705,231 717,550 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่2 7,825,175 8,166,795 

รวมเงินกองทุนตำมกฎหมำยทั้งสิ้น 39,998,825 38,562,005 
 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทนุ 
กลุ่มธุรกิจ                
ทางการเงิน 

กฎหมาย
ก าหนด 

กลุ่มธุรกิจ                 
ทางการเงิน 

กฎหมาย
ก าหนด 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ                                    
ต่อสินทรัาย์เสี่ยง 17.52 7.00 16.38 7.00 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัาย์เส่ียง 17.52 8.50 16.38 8.50 
เงินกองทุนทัง้หมดต่อสินทรัายเ์ส่ียง 21.78 11.00 20.78 11.00 
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เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: าันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ   
ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024 2,543,024 
เงินส ารองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 17,278,545 17,277,459 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 307,732 304,899 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ (531,026) (1,080,464) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 29,797,951 29,244,594 
เงินกองทุนชัน้ที ่1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน   

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 29,797,952 29,244,595 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,370,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 730,022 749,945 
เงินส ารองส าหรับสินทรัาย์จดัชั้นปกต ิ 547,203 542,598 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่2 7,647,225 7,972,543 

รวมเงินกองทุนตำมกฎหมำยทั้งสิ้น 37,445,177 37,217,138 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทนุ 
ธนาคาร         
ทิสโก้ 

กฎหมาย
ก าหนด 

ธนาคาร                   
ทิสโก้ 

กฎหมาย
ก าหนด 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ           
ต่อสินทรัาย์เสี่ยง 17.93 7.00 17.37 7.00 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัาย์เส่ียง 17.93 8.50 17.37 8.50 
เงินกองทุนทัง้หมดต่อสินทรัายเ์ส่ียง 22.53 11.00 22.10 11.00 

 เาื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 15/2562 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน (ฉบับที่ 2) บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจ             
ทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไว้ใน Website ของบริษัทฯที่ www.tisco.co.th แล้วในเดือนตุลาคม 
2563 
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4.20 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ 

4.20.1 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

  30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด (14,260) (88,532) 
ปรับปรุงเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            
มาถือปฏิบัต ิ 14,260 - 

ยอดคงเหลือตน้งวด - หลังปรับปรุง - (88,532) 
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเาิ่มขึ้นระหว่างงวด - 74,272 

 - (14,260) 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี - (17,384) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - (31,644) 
 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด 52,234 (62,026) 
ปรับปรุงเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            
มาถือปฏิบัต ิ (52,234) - 

ยอดคงเหลือตน้งวด - หลังปรับปรุง - (62,026) 
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเาิ่มขึ้นระหว่างงวด - 114,260 

 - 52,234 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี - (10,447) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 41,787 

4.20.2 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 
ปรับปรุงเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            
มาถือปฏิบัต ิ 5,286 - 

ยอดคงเหลือตน้งวด - หลังปรับปรุง 5,286 - 
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงลดลงระหว่างงวด (2,183) - 

 3,103 - 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี (620) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,483 - 
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 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงลดลงระหว่างงวด (1,536) - 

 (1,536) - 
บวก: ผลกระทบของสินทรัาย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี 307 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด (1,229) - 

4.20.3 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัาย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัาย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดส านักงาน  ซึ่งจะทยอย               
ตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดส านักงานและบันทึกโอนไปยัง
ก าไรสะสมโดยตรง 

  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ยอดคงเหลือต้นงวด 1,451,010 1,455,449 
โอนไปก าไรสะสม (3,321) (4,439) 
 1,447,689 1,451,010 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (289,708) (290,298) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,157,981 1,160,712 
 

  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่  
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ยอดคงเหลือต้นงวด 382,866 383,656 
โอนไปก าไรสะสม (591) (790) 

 382,275 382,866 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (76,454) (76,572) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 305,821 306,294 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัาย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได้ 
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4.21 รำยได้ดอกเบี้ย 

 รายได้ดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                                
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 40,143 107,292 212,889 472,307 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 31,756 66,488 109,127 181,833 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 1,934,629 2,022,880 6,101,185 5,977,723 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 2,075,738 2,180,014 6,333,784 6,514,513 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 4,082,266 4,376,674 12,756,985 13,146,376 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                      
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 95 1,115 2,643 5,857 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 113 107 2,842 3,755 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 15,059 12,905 42,630 38,537 
รวมรายได้ดอกเบี้ย 15,267 14,127 48,115 48,149 

 รายได้ดอกเบี้ยส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมรายได้ดอกเบี้ย                 
จากสินทรัาย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจ านวน 76 ล้านบาท และ 382 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้
บริษัทย่อยได้บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเต็มจ านวน 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

60 

4.22 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด              
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
เงินรบัฝาก 591,422 845,897 2,122,663 2,394,150 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 5,262 6,603 19,272 19,628 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงนิฝากและ                            
ธนาคารแห่งประเทศไทย 126,878 256,711 399,321 804,836 

ตราสารหนี้ที่ออก     
- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 62,707 68,571 196,405 206,503 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 37,418 88,131 161,779 387,757 

เงินกู้ยืม 230 230 684 13,034 

อื่น ๆ 6,000 - 18,400 - 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 829,917 1,266,143 2,918,524 3,825,908 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                 
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 5,009 65 5,036 65 
ตราสารหนี้ที่ออก     

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 17,489 27,976 47,340 47,760 
เงินกู้ยืม - - - 12,352 

อื่น ๆ 6 - 18 - 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 22,504 28,041 52,394 60,177 
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4.23 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธ ิ

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที ่30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                 
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     

- การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 1,652 512 5,156 3,799 
-  การบริการการประกันภัย 543,631 787,563 1,634,963 2,231,411 
- ค่านายหน้าค้าหลักทรัาย ์ 154,606 201,420 582,947 566,648 
-  การจัดการกองทุน 295,888 301,633 868,743 880,328 

- อื่น ๆ 348,000 269,431 892,786 863,653 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,343,777 1,560,559 3,984,595 4,545,839 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ     

-  ค่าบริการข้อมูล (3,919) (3,782) (12,285) (11,524) 

-  อื่น ๆ (59,934) (65,787) (208,209) (195,914) 

รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (63,853) (69,569) (220,494) (207,438) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,279,924 1,490,990 3,764,101 4,338,401 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                   
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - - - - 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (5,197) (3,992) (12,876) (12,469) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (5,197) (3,992) (12,876) (12,469) 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

62 

4.24 ก ำไรสุทธิจำกเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

 ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ     
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุาันธ์             

 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 23,255 - 29,458 - 
- ตราสารหนี้ 3,502 - 19,547 - 

- ตราสารทุน 32,035 - (17,599) - 

รวม 58,792 - 31,406 - 

 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกจิการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                

วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรต                    

เงินตราต่างประเทศ      
-  เงินตราต่างประเทศ 20,030 - 40,702 - 
-  ตราสารทุน 5,921 - (12,746) - 

รวม 25,951 - 27,956 - 
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4.25 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ     
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุาันธ์             

 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน - (11,303) - (62,013) 
- ตราสารอนุาันธ์ด้านอัตราดอกเบีย้ - (6) - (2) 
- ตราสารหนี้ - 15,328 - 28,869 

- อื่น ๆ - (79) - (94) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรต              
เงินตราต่างประเทศ - 3,940 - (33,240) 

 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ขาดทนุจากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรต                    
เงินตราต่างประเทศ      

-  เงินตราต่างประเทศ - (5,133) - (50,060) 
ขาดทนุสุทธิจากธุรกรรมเาื่อค้าและปริวรรต    
เงินตราต่างประเทศ - (5,133) - (50,060) 

 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

64 

4.26 ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                   
30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                

วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการ     

- ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
 ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 1,267 - 3,380 - 

- ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทนุ                     
 ตัดจ าหน่าย 2,283 - 5,609 - 

- เงินลงทุนเผื่อขาย - 552 - (169) 
- ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด - 1,642 - 8,715 
- เงินลงทุนทั่วไป - 1,918 - 1,918 

รวม 3,550 4,112 8,989 10,464 
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุน)     

- เงินลงทุนทั่วไป - 105 - (5,684) 

รวม - 105 - (5,684) 

ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 3,550 4,217 8,989 4,780 

4.27 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด     
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรจากการขายทรัาย์สินรอการขาย 12,329 8,659 24,381 36,845 
อื่น ๆ 16,356 19,001 48,008 48,202 
รวม 28,685 27,660 72,389 85,047 
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  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด    

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 

รายได้จากการให้เช่า 18,608 20,089 57,379 60,603 
อื่น ๆ 923 837 2,666 3,044 
รวม 19,531 20,926 60,045 63,647 

4.28 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 16,009 18,163 53,428 54,477 
ค่าาัฒนาระบบงานคอมาิวเตอรต์ัดจ าหน่าย 36,383 41,444 109,212 125,584 
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 75,289 77,414 215,346 226,456 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 19,344 26,470 59,176 77,080 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการยึดและจ าหน่ายสินทรัาย์ที่ยึดมา 28,772 26,883 78,103 75,428 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 40,297 59,820 108,020 121,189 
อื่น ๆ  74,137 62,888 184,711 223,607 
รวม 290,231 313,082 807,996 903,821 

 

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 10 32 86 91 
ค่าาัฒนาระบบงานคอมาิวเตอรต์ัดจ าหน่าย 10,810 15,718 33,001 49,592 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 2,085 2,553 6,558 6,790 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 104 327 201 8,525 
อื่น ๆ  7,236 3,647 14,584 20,261 
รวม 20,245 22,277 54,430 85,259 
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4.29 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ 
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                     
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด (โอนกลับ) - (74) - (910) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้  - 125,200 - 371,782 

รวม - 125,126 - 370,872 

4.30 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ใหม่ส าหรับสินทรัาย์ทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 
2562 มีดังนี ้

  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น     

-  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 49 - 372 - 
-  เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วยราคาทุนตัด

 จ าหน่าย (โอนกลบั) 85 - (141) - 
- เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วยมูลค่ายุติธรรม                                   

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ - - 189,161 - 
- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้  597,050 - 2,302,400 - 

ผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขใหม ่     
- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 6,095 - 64,037 - 

ภาระผูกาันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน  1,672 - 4,121 - 
รวม 604,951 - 2,559,950 - 
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 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น     

-  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ) (26) - 24 - 
- เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ด้วยมูลค่ายุติธรรม                                   

 ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (โอนกลับ) (585) - 164,161 - 
- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ - - 3,978 - 

รวม (611) - 168,163 - 

4.31 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 
2562 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม  

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน  
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบังวด 379,598 549,188 799,791 1,536,820 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี     
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 17,635 (89,868) 291,334 (208,619) 

รายการปรับปรุงภาษเีงินได้ของปกี่อน - - 37 - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 397,233 459,320 1,091,162 1,328,201 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ  

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน  
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบังวด 17,395 22,354 86,596 70,224 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี     
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 1,688 240 (37,620) (9,767) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 19,083 22,594 48,976 60,457 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 2,008,870 2,335,443 5,518,467 6,736,548 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณอัตราภาษ ี 401,774 467,089 1,103,693 1,347,309 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น                  
ไม่ต้องน ามาเสียภาษีและค่าใช้จ่ายสุทธิ                                               
ที่ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ (3,402) (1,769) (6,338) (29,008) 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของปีก่อน - - 37 - 

อื่น ๆ (1,139) (6,000) (6,230) 9,900 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 397,233 459,320 1,091,162 1,328,201 

(หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 92,891 110,146 1,236,048 326,925 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณอัตราภาษ ี 18,578 22,029 247,210 65,385 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น                  
ไม่ต้องน ามาเสียภาษีและค่าใช้จ่ายสุทธิ                                               
ที่ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 505 565 (198,234) (4,928) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 19,083 22,594 48,976 60,457 
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ส่วนประกอบของสินทรัาย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัาย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่

แสดงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

ณ วันที่  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 
 30 กันยายน

2563 
31 ธันวาคม

2562 2563 2562 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 436,040 838,399 (402,359) 158,344 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 39,653 - 39,653 - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 34,844 39,063 (4,219) (8,867) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัาย์สินรอการขาย 52 55 (3) (2,274) 
ดอกเบี้ยรบัทีห่ยุดรบัรู้รายได ้ 21,245 55,655 (34,410) 5,392 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัาย ์ (69,508) (75,889) 6,381 (6,565) 
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน - (12) 12 53 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ           

อสังหาริมทรัาย์เาื่อการลงทนุ (4,722) (4,722) - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทราัย์ (295,461) (296,051) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (620) (17,385) - - 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากตราสารอนุาันธ์ - (214) 214 (2,131) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุนใน

หลักทรัาย ์ (123,990) - 3,397 - 
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น                          

เมื่อเริ่มแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตัดจ่าย (521,273) (615,105) 93,832 (36,698) 
ขาดทนุจากการขายทรัาย์สินรอการขาย 49,710 49,173 537 (2,334) 
ดอกผลเช่าซ้ือรับล่วงหน้า 185,444 197,238 (11,794) 28,833 
ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 4,200 - 4,200 - 
การลดทุนของบรษิัทย่อย 24,977 25,048 (71) - 
ผลขาดทนุทางภาษียกไป - - - 589 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 694,211 694,211 - - 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์านักงาน 327,169 295,862 29,307 65,826 
อื่น ๆ 123,567 139,578 (16,011) 8,451 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี  925,538 1,324,904 (291,334) 208,619 
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 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

  

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัาย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ 

แสดงในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ณ วันที่  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่         

30 กันยายน 

 
30 กันยายน

2563 
31 ธันวาคม

2562 2563 2562 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 21,732 21,732 - - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 33,633 - 33,633 - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัาย ์ (40,972) (39,177) (1,795) (2,559) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัาย์เาื่อการลงทนุ (92,082) (92,082) - - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทราัย์ (76,454) (76,573) - - 
ส่วนต่ ากว่า (เกิน) ทุนจากการเปลีย่นแปลง 
 มูลค่าเงินลงทุน 307 (10,447) - - 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุนใน

หลักทรัาย ์ (7,897) - 2,549 - 
การลดทุนของบรษิัทย่อย 21,435 21,435 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 268,696 268,696 - - 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์านักงาน 57,763 53,179 3,233 12,326 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญช ี 186,161 146,763 37,620 9,767 
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4.32  องค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ยุติธรรม                    
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่:     
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด (8,473) - 1,197 - 
หัก:  การปรับปรงุการจัดประเภทใหมส่ าหรับ                       

 ก าไรที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทนุ (1,267) - (3,380) - 
 (9,740) - (2,183) - 
เงินลงทุนเผื่อขาย:     
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด - (48,003) - 42,154 
บวก (หัก): การปรับปรงุการจัดประเภทใหม่ส าหรับ             

 (ก าไร) ขาดทุน ที่รวมอยู่ในก าไรหรือ           
 ขาดทนุ - (552) - 169 

 - (48,555) - 42,323 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (251) - (10,104) (178,686) 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ในการร่วมค้า:     
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของ                  
การร่วมค้า (5,650) 578 (8,253) 1,421 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทนุ)  (15,641) (47,977) (20,540) (134,942) 

ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้อง 1,998 9,711 2,440 27,145 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวด (ขาดทุน) (13,643) (38,266) (18,100) (107,797) 
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(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ยุติธรรม                    
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่: 

 
   

ขาดทนุที่เกดิขึ้นระหว่างงวด - - (1,536) - 
บวก (หัก): การปรับปรงุการจัดประเภทใหม่ส าหรับ             

 (ก าไร) ขาดทุนที่รวมอยู่ในก าไรหรือ           
 ขาดทนุ - - - - 

 - - (1,536) - 
เงินลงทุนเผื่อขาย:     
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด - (16,543) - 62,269 
บวก (หัก): การปรับปรงุการจัดประเภทใหม่ส าหรับ             

 (ก าไร) ขาดทุนที่รวมอยู่ในก าไรหรือ          
 ขาดทนุ - - - - 

 - (16,543) - 62,269 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - - (6,758) (10,365) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทนุ) - (16,543) (8,294) 51,904 
ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้อง - 3,309 1,659 (10,381) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวด (ขาดทุน) - (13,234) (6,635) 41,523 

4.33 ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นาื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ 

 งบการเงินรวม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (าันบาท) 1,611,530 1,877,741 4,427,011 5,405,492 
จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (าันหุ้น) 800,655 800,655 800,655 800,655 
ก าไรต่อหุ้นขั้นาื้นฐาน (บาท/หุ้น) 2.01 2.35 5.53 6.75 
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 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (าันบาท) 73,808 87,552 1,187,072 266,468 
จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (าันหุ้น) 800,655 800,655 800,655 800,655 
ก าไรต่อหุ้นขั้นาื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.09 0.11 1.48 0.33 

4.34 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลักษณะความสัมาันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ช่ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมาันธ ์
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) บริษทัย่อย 
บริษทัหลักทรัาย์ ทิสโก้ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทัหลักทรัายจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทัหลักทรัายท์ี่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จ ากัด  บริษทัย่อย 
บริษทั ไลเวย์ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ออล-เวย์ส จ ากัด บริษทัย่อย 
บริษทั ไารมัส ลีสซ่ิง จ ากัด  บริษทัย่อย 
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด บริษทัร่วมค้า 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                 
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ยอดคงค้ำง   
กิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกัน   
เงินรบัฝาก 57,437 60,803 
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 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ ณ วันที่ 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ยอดคงค้ำง   
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)   
บริษัทย่อย   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรัาย์)   
   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 46,169 1,098,448 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้   
 บริษทั ไลเวย์ จ ากัด 3,060,000 2,210,000 
เงินปนัผลค้างรับ   
 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) - 4,100,464 
 บริษทัหลักทรัาย์ ทิสโก้ จ ากัด - 75,000 
 บริษทัหลักทรัายจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด - 699,996 
 บริษทั ไลเวย์ จ ากัด  - 550,000 
 บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด - 49,999 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด - 384,987 
 บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด - 17,499 
สินทรัาย์อื่น   
 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 126,333 120,398 
 บริษทัหลักทรัาย์ ทิสโก้ จ ากัด - 24 
 บริษทัหลักทรัายจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด - 53 
 บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 1,127 365 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)   
   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,970,000 - 
หนี้สินอื่น   
   บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 1,125 43 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ                     
1 มกราคม 2563 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: าันบาท) 

 
ณ วันที่                     

1 มกราคม 2563 เาิ่มขึ้น ลดลง 
ณ วันที่               

30 กันยายน 2563 
บริษัทย่อย     
เงินให้กู้ยืม     
บริษทั ไลเวย์ จ ากัด 2,210,000 1,300,000 (450,000) 3,060,000 
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ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี ้

(หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกจิการ  

 

ส าหรับงวด                  
สามเดือนสิ้นสุด                
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวด                          
เก้าเดือนสิ้นสุด                
วันที่ 30 กันยายน เงื่อนไขและนโยบาย                              

 2563 2562 2563 2562 ในการก าหนดราคา 

รำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวด      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
บริษัทย่อย      
ดอกเบี้ยรับ 15,154 14,021 45,274 44,339 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับ

ลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้จากการบริหารความเสี่ยงและ
การเงิน งานบริหารทรัายากร   
บุคคลและงานด้านธุรการ 

535,851 538,156 1,608,549 1,666,081 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือค านวณ
จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธปท. 

รายได้ค่าเช่า 18,608 20,089 57,379 60,603 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับ
ลูกค้ารายอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ                     
การใช้ระบบคอมาิวเตอร์ 

78,750 73,000 236,250 219,000 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ธปท. 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมานักงาน 2,727 2,746 3,672 6,942 อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 5,391 435 6,251 1,450 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับ

ลูกค้ารายอ่ืน 

ในเดือนาฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานจ านวนเงินรวม 372 ล้านบาท จากกองทุนรวมภายใต้การบริหารโดยบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯได้าิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ านวน 164 ล้านบาท โดยอ้างอิงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเฉลี่ยที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

76 

เงินให้สินเชื่อแก่กรรมการและานักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินให้สินเช่ือ (1) 20,498 22,366 

(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป 

รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและานักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

  (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินรบัฝาก 393,137 363,369 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั้นของานักงานที่ จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญในระหว่างงวดและ
ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                    

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 200 190 374 360 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 15 16 46 46 
รวม 215 206 420 406 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉาาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                    

วันที่ 30 กันยายน 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 130 122 222 212 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 8 8 24 23 
รวม 138 130 246 235 
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4.35 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                        
30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดังตอ่ไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร

าาณิชย์และ
สินเชื่อ  

ธุรกิจ
หลักทรัาย ์

ธุรกิจ
หลักทรัาย์ 
จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม         
ส่วนงาน 

ตัดรายการ          
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

รำยได้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 4,078 229 388 1 4,696 - 4,696 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 232 - (18) 850 1,064 (1,064) - 

รวมรำยได ้ 4,310 229 370 851 5,760 (1,064) 4,696 

ผลกำรด ำเนินงำน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,255 2 1 (7) 3,251 1 3,252 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 950 197 364 277 1,788 (508) 1,280 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 105 30 5 581 721 (557) 164 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,310 229 370 851 5,760 (1,064) 4,696 

        
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (406) (20) (6) (189) (621) 272 (349) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (1,695) (142) (183) (502) (2,522) 789 (1,733) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (615) - - 1 (614) 9 (605) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (2,716) (162) (189) (690) (3,757) 1,070 (2,687) 

        
ก ำไรตำมส่วนงำนก่อนค่ำใช้จ่ำย         
ภำษีเงินได้ 1,594 67 181 161 2,003 6 2,009 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (397) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย       - 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ       1,612 
 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2562 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร

าาณิชย์และ
สินเชื่อ 

ธุรกิจ
หลักทรัาย ์

ธุรกิจ
หลักทรัาย์ 
จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม           
ส่วนงาน 

ตัดรายการ       
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

รำยได้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 4,198 227 351 (13) 4,763 - 4,763 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 177 29 (6) 804 1,004 (1,004) - 

รวมรำยได ้ 4,375 256 345 791 5,767 (1,004) 4,763 

ผลกำรด ำเนินงำน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,113 8 2 (12) 3,111 - 3,111 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,138 237 342 249 1,966 (475) 1,491 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 124 11 1 554 690 (529) 161 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,375 256 345 791 5,767 (1,004) 4,763 

        
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (395) (21) (8) (199) (623) 249 (374) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (1,895) (206) (161) (450) (2,712) 783 (1,929) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการด้อยค่า (125) - - - (125) - (125) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (2,415) (227) (169) (649) (3,460) 1,032 (2,428) 

        
ก ำไรตำมส่วนงำนก่อนค่ำใช้จ่ำย         
ภำษีเงินได้ 1,960 29 176 142 2,307 28 2,335 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (459) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย       2 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ       1,878 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

79 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร
าาณิชย์ 

และสินเชื่อ 
ธุรกิจ

หลักทรัาย ์

ธุรกิจ
หลักทรัาย์ 
จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม          
ส่วนงาน 

ตัดรายการ       
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

รำยได้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 12,232 641 1,094 3 13,970 - 13,970 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 637 1 (44) 3,466 4,060 (4,060) - 

รวมรำยได ้ 12,869 642 1,050 3,469 18,030 (4,060) 13,970 

ผลกำรด ำเนินงำน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9,827 8 3 (4) 9,834 4 9,838 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,745 628 1,042 800 5,215 (1,451) 3,764 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 297 6 5 2,673 2,981 (2,613) 368 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 12,869 642 1,050 3,469 18,030 (4,060) 13,970 

        
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (1,224) (59) (20) (578) (1,881) 815 (1,066) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (4,884) (451) (492) (1,285) (7,112) 2,286 (4,826) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2,406) - - (169) (2,575) 15 (2,560) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (8,514) (510) (512) (2,032) (11,568) 3,116 (8,452) 

        
ก ำไรตำมส่วนงำนก่อนค่ำใช้จ่ำย        
ภำษีเงินได้ 4,355 132 538 1,437 6,462 (944) 5,518 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (1,091) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย       - 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ       4,427 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร
าาณิชย์ 

และสินเชื่อ 
ธุรกิจ

หลักทรัาย ์

ธุรกิจ
หลักทรัาย์ 
จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน 

รวม           
ส่วนงาน 

ตัดรายการ       
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

รำยได้        
รายได้จากลูกค้าภายนอก 12,480 612 1,037 (130) 13,999 - 13,999 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 443 186 (29) 2,537 3,137 (3,137) - 

รวมรำยได ้ 12,923 798 1,008 2,407 17,136 (3,137) 13,999 

ผลกำรด ำเนินงำน:        
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9,304 21 4 (9) 9,320 - 9,320 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,249 718 999 736 5,702 (1,364) 4,338 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 370 59 5 1,680 2,114 (1,773) 341 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 12,923 798 1,008 2,407 17,136 (3,137) 13,999 

        
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (1,169) (62) (21) (589) (1,841) 747 (1,094) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (5,542) (697) (487) (1,427) (8,153) 2,355 (5,798) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการด้อยค่า (370) - - - (370) (1) (371) 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (7,081) (759) (508) (2,016) (10,364) 3,101 (7,263) 

        
ก ำไรตำมส่วนงำนก่อนค่ำใช้จ่ำย        
ภำษีเงินได้ 5,842 39 500 391 6,772 (36) 6,736 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (1,328) 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย       (3) 

ก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ       5,405 
 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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ข้อมูลสินทรัาย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                        
มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร
าาณิชย์            

และสินเชื่อ 
ธุรกิจ

หลักทรัาย ์

ธุรกิจ
หลักทรัาย์ 
จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน รวมส่วนงาน 

ตัดรายการ       
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพย์รวมของ
ส่วนงำน 270,906 2,976 1,251 27,241 302,374 (26,425) 275,949 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 927 14 247 821 2,009 925 2,934 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ธุรกิจ              
ธนาคาร
าาณิชย์              

และสินเชื่อ 
ธุรกิจ

หลักทรัาย ์

ธุรกิจ
หลักทรัาย์ 
จัดการ
กองทุน 

ส่วนงาน
สนับสนุน รวมส่วนงาน 

ตัดรายการ       
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพย์รวมของ
ส่วนงำน 291,429 2,806 1,464 32,767 328,466 (30,323) 298,143 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 939 18 250 826 2,033 951 2,984 

 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัาย์ที่แสดงอยู่ใน   
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จาก
ลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

4.36 ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น 

4.36.1 การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกาัน 

 (หน่วย: าันบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
การค้ าประกันอื่น 534,300 482,094 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 20,000 46,439 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  1,253,715 917,044 

อื่น ๆ 2,214,785 548,509 

รวม 4,022,800 1,994,086 
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4.36.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีคดีที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวน
รวมประมาณ 334 ล้านบาท และ 314 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว 

4.36.3 ภาระผูกาันอื่น 

ก) บริษัทย่อยมีภาระผูกาันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมาิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตรา
คงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนขายลูกหนี้
สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการรับประกันดังกล่าวมีก าหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย ซึ่งจะครบ
ก าหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564 

4.37 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัาย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย                 
มูลค่ำยุติธรรม      

สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย               
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน      
ตราสารทุน 1,029 257 - 772 1,029 
หน่วยลงทุน 916 865 51 - 916 

สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
    

ตราสารหนี้ 12,036 - 12,036 - 12,036 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย                 
มูลค่ำยุติธรรม      

ตราสารอนุาันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 22 - 22 - 22 

เงินลงทุนในหลักทรัาย์เผ่ือขาย      
ตราสารทุน 253 253 - - 253 
ตราสารหนี้ 7,997 - 7,997 - 7,997 
หน่วยลงทุน 896 837 59 - 896 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย                   
มูลค่ำยุติธรรม      

สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน      
หน่วยลงทุน 865 865 - - 865 

สินทรัาย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

     

ตราสารหนี้ 206 - 206 - 206 
      
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉาาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม 

 บัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย                 
มูลค่ำยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลักทรัาย์เผ่ือขาย      
หน่วยลงทุน 837 837 - - 837 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

84 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และ 3  

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

ข)  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้มูลค่า
สินทรัาย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

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

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส 
เงินสดในอนาคต และ/หรือมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ไปลงทุน 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

5.  เงินปันผลจ่ำย 

 
อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

จ านวน                     
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                
ในเดือน 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ (ล้านบาท)  

  (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น)   
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญ                          

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของบริษัทฯเม่ือวันที่      
22 เมษายน 2562 

7.00 7.00 5,604 าฤษภาคม 2562 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2562    5,604  

      
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 

2562 
ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ของบริษัทฯเม่ือวันที่      
10 เมษายน 2563 

7.75 7.75 6,205 าฤษภาคม 2563 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2563    6,205  
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6.  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ 
เาื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ดังนี้ 

 (หน่วย: าันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ตามที่จัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว้ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
สินทรัพย ์   
สินทรัาย์อื่น 2,340,175 2,501,180 
หนี้สิน   
หนี้สินอื่น 8,659,142 8,820,147 

7. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ข้อมูลการเงินระหว่างกาลนี้ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่                         
12 าฤศจิกายน 2563 
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