
 

 

 
 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
30 กันยายน 2565 





ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

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

สินทรัพย์
เงินสด 975,196                   1,099,506                
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.1, 3.7 33,076,571              29,061,631              
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 3.2 929,841                   773,736                   
เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.7 5,490,021                6,876,196                
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 3.5, 3.7
   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 223,838,567            212,965,777            
   ดอกเบ้ียค้างรับและรายได้ดอกเบ้ียท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,455,145                1,483,528                
   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 225,293,712            214,449,305            
   หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (15,359,826)             (15,568,269)             
   หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 3.6 (10,033,465)             (10,666,196)             
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 199,900,421            188,214,840            
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 90,963                     119,808                   
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 28,152                     28,152                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 707,442                   717,845                   
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 303,975                   393,671                   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 21,533                     32,652                     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.18 85,588                     88,182                     
สินทรัพย์อ่ืน 3.8 1,088,818                1,208,935                
รวมสินทรัพย์ 242,698,521            228,615,154            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)



ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน

เงินรับฝาก 3.9 183,959,653            167,925,319            
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,609,747                7,931,816                
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 268,856                   274,432                   
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 3.3 155,448                   3,385                       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 3.10 8,476,919                8,896,919                
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 298,660                   386,122                   
ประมาณการหน้ีสิน 3.11 813,409                   832,785                   
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 484,617                   469,942                   
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 284,642                   371,506                   
เงินปันผลค้างจ่าย -                              1,999,802                
หน้ีสินอ่ืน 3.12 5,255,879                4,858,341                
รวมหน้ีสิน 204,607,830            193,950,369            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)





ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564
ก าไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบ้ีย 3.14 3,394,527                3,291,673                
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 3.15 (508,503)                  (532,719)                  
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 2,886,024                2,758,954                
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 462,667                   364,816                   
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (23,733)                    (17,518)                    
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.16 438,934                   347,298                   
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 24,734                     14,280                     
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 487                          1,214                       
ค่าปรับท่ีเก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 30,327                     34,169                     
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 34,625                     30,467                     
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,415,131                3,186,382                
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 834,281                   637,279                   
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 277,881                   299,326                   
ค่าภาษีอากร 61,779                     56,803                     
ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนับสนุน 3.19 618,091                   584,327                   
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 156,848                   168,011                   
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 1,948,880                1,745,746                
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 3.17 9,518                       65,553                     
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,456,733                1,375,083                
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.18 291,119                   276,369                   
ก าไรส าหรับงวด 1,165,614                1,098,714                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)



ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 310                          (986)                        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (62)                          197                          
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) 248                          (789)                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทุน) 248                          (789)                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,165,862                1,097,925                

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.26                         1.19                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)



ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564
ก าไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบ้ีย 3.14 9,853,947                10,157,208              
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 3.15 (1,474,405)               (1,777,416)               
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 8,379,542                8,379,792                
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,298,849                1,252,274                
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (73,302)                    (56,603)                    
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.16 1,225,547                1,195,671                
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 161,070                   98,497                     
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,139                       5,038                       
ค่าปรับท่ีเก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 98,324                     114,086                   
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 116,125                   96,366                     
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 9,981,747                9,889,450                
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 2,455,475                1,810,713                
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 841,438                   915,168                   
ค่าภาษีอากร 175,469                   174,554                   
ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนับสนุน 3.19 1,821,144                1,748,307                
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 429,654                   499,059                   
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 5,723,180                5,147,801                
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 3.17 45,743                     1,098,144                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,212,824                3,643,505                
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.18 839,731                   729,893                   
ก าไรส าหรับงวด 3,373,093                2,913,612                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564

หมายเหตุ 2565 2564
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (7,751)                     (7,151)                     
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,550                       1,430                       
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) (6,201)                     (5,721)                     
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 73,333                     2,965                       
ผลกระทบของภาษีเงินได้ (14,667)                    (593)                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 58,666                     2,372                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทุน) 52,465                     (3,349)                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3,425,558                2,910,263                

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 3.66                         3.16                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564

2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,212,824                3,643,505                
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 173,470                   223,909                   
   ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 1,245,694                2,248,488                
   โอนกลับค่าเผ่ือขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (264)                        (7)                            
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (276)                        (31,132)                    
   (ก าไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
      และตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า (68,568)                    29,868                     
   ก าไรจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
      ผ่านก าไรหรือขาดทุน (156,105)                  (44,934)                    
   ก าไรจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1,262 -1,687
   ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (32,675)                    (22,745)                    
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 58,268                     38,466                     
   รายได้ค้างรับลดลง 6,970                       31,794                     
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 803,972                   163,522                   
   รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (8,379,542)               (8,379,792)               
   รายได้เงินปันผล (48,144)                    (45,470)                    
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 9,830,814                10,170,257              
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,138,662)               (1,654,121)               
   เงินสดรับเงินปันผล 48,144                     45,470                     
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (936,770)                  (723,637)                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 5,617,888                5,691,754                
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (4,014,606)               11,220,499              
   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (12,797,557)             21,554,562              
   ทรัพย์สินรอการขาย 32,763                     (165,526)                  
   สินทรัพย์อ่ืน 92,695                     212,459                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พันบาท)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)



ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564

2565 2564
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
    เงินรับฝาก 16,034,334              (34,650,826)             
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (3,322,069)               1,597,181                
    หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (5,576)                     (1,049,405)               
    ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมระยะส้ัน -                              (2,320,000)               
    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (11,692)                    (10,151)                    
    หน้ีสินอ่ืน (506,241)                  (365,795)                  
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,119,939                1,714,752                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (7,708,911)               (10,818,115)             
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 9,039,551                10,941,413              
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (28,006)                    (15,813)                    
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,337)                     (3,883)                     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,153                       4,114                       
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,301,450                107,716                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว 2,800,000                700,000                   
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาว (3,220,000)               (680,000)                  
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (125,897)                  (120,572)                  
เงินปันผลจ่าย (1,999,802)               (1,889,214)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,545,699)               (1,989,786)               
เงินสดลดลงสุทธิ (124,310)                  (167,318)                  
เงินสด ณ วันต้นงวด 1,099,506                1,215,903                
เงินสด ณ วันปลายงวด 975,196                   1,048,585                

-                              -                              
ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   สินทรัพย์สิทธิการใช้ 39,072                     31,610                     
   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหน้ีเพ่ือช าระหน้ี 1,140,644                1,343,748                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) 
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
  ที วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า ผ่านก่าไรขาดทุน จากการตีราคา
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ เบ็ดเสร็จอื น สินทรัพย์ รวม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 1                       9,215,676         2,543,024         5,070                           304,399            309,469            984,000            19,603,336       32,655,506       
ก่าไรส่าหรับงวด -                       -                       -                       -                                   -                       -                       -                       2,913,612         2,913,612         
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                       -                       -                       (5,721)                          -                       (5,721)              -                       2,372                (3,349)              
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                       -                       -                       (5,721)                          -                       (5,721)              -                       2,915,984         2,910,263         
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก่าไรสะสม -                       -                       -                       -                                   (1,393)              (1,393)              -                       1,741                348                   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 1                       9,215,676         2,543,024         (651)                             303,006            302,355            984,000            22,521,061       35,566,117       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 1                       9,215,676         2,543,024         104                              302,536            302,640            984,000            21,619,444       34,664,785       
ก่าไรส่าหรับงวด -                       -                       -                       -                                   -                       -                       -                       3,373,093         3,373,093         
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                       -                       -                       (6,201)                          -                       (6,201)              -                       58,666              52,465              
ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่าหรับงวด (ขาดทุน) -                       -                       -                       (6,201)                          -                       (6,201)              -                       3,431,759         3,425,558         
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก่าไรสะสม -                       -                       -                       -                                   (1,393)              (1,393)              -                       1,741                348                   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 1                       9,215,676         2,543,024         (6,097)                          301,143            295,046            984,000            25,052,944       38,090,691       

-                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินน้ี

ทุนที ออกและช่าระเต็มมูลค่าแล้ว ก่าไรสะสม

องค์ประกอบอื นของส่วนของเจ้าของ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดทำและการแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

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

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการ                
ตามกฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยนี้       

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความ              
ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต อย่างไรก็ตาม                  
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ                  
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง                
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการ
ผลกระทบซึ่งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

2 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด 2565 ธนาคารฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ              
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2565                        
มาถือปฏิบัติ ซึ่งการถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ 

1.3.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้            
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราว และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของ ธปท. โดยมีการ 
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่  1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า 
ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลง 

 ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ธนาคารฯจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งสอดคล้อง                
กับหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เร่ือง แนวทางการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) 
ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1)  
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะนี้จะมีทางเลือกสำหรับธนาคารฯในการใช้มาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราวทางบัญชีสำหรับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง โดย 

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

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

- การให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  สามารถจัดเงินให้สินเชื่อส่วนเพิ่ม เป็น              
ชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
การจ่ายชำระหนี้ตามข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ได้ 
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- จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing 
หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจำนวนวันค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่เกินกว่า 30 วัน 
หรือ 1 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อตกลง 

- ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่ เป็นอัตราคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุง                            
โครงสร้างหนี้ได้ หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว เช่น การขยาย
ระยะเวลาการชำระหนี้ การให้ระยะเวลาปลอดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย (Grace period) หรือการปรับ
ลักษณะของหนี้จากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 2)  การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ในลักษณะนี้ธนาคารฯจะต้องถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันเงินสำรองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงสามารถนำแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของ ธปท.ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 
802/2564 นี้ มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing 
หรือ Stage 2 ได้ 

 ซึ่งการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทั้ง 2 รูปแบบ ธนาคารฯสามารถคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว   

 ทั้งนี้  ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565 ธนาคารฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้                     
ในทั้ ง 2 รูปแบบ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯเลือกที่ จะถือปฏิบั ติการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง                         
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และนำเฉพาะแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของ ธปท. ตามที่กล่าวข้างต้นนี้               
มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 
สำหรับสินเชื่อบางประเภทเท่านั้น 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน            
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย
เป็นบริษัทใหญ่ ธนาคารฯได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคาร
พาณิชย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารฯมีสาขารวม 54 สาขา ในประเทศไทย 
(31 ธันวาคม 2564: 55 สาขา) 
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2.2 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมธนาคารฯหรือ 
ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ   
ธนาคารฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับธนาคารฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของธนาคารฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน              
ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น 

3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

3.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรวมรายการที่
ธนาคารฯมีการทำสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน โดยหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนืตามธุรกรรม 

ซ้ือคืนภาคเอกชน ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ธนาคารพาณิชย์ 18,100,000 11,200,000 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 13,100,000 16,000,000 

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รบัเปน็ประกัน 

ณ วันที่  
 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ธนาคารพาณิชย์ 18,108,600 11,332,000 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 13,213,900 16,162,500 
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3.2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

   (หนว่ย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

อื่น ๆ     
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 9,320 5,880 9,320 6,440 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด            

ในประเทศ 220,274 923,961 220,274 767,296 
 229,594 929,841 229,594 773,736 

บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 700,247  544,142  
รวม 929,841  773,736  

3.3 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์/หนี้สนิตราสารอนุพันธ ์

ธนาคารฯได้มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงิน 
ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน - 155,448 1,895,335 - 3,385 1,512,926 

รวม - 155,448 1,895,335 - 3,385 1,512,926 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 
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3.4 เงินลงทุน 

3.4.1 เงินลงทุนจำแนกตามประเภทของเงินลงทุน  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนจำแนกตามประเภทของเงินลงทุนได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 
ราคาทุน                   

ตัดจำหน่าย 
มูลค่า               

ยุติธรรม 
ราคาทุน                   

ตัดจำหน่าย 
มูลค่า               

ยุติธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,453,657 5,445,623 6,852,066 6,851,826 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 71,460 44,398 51,460 24,370 

 5,525,117 5,490,021 6,903,526 6,876,196 

หัก: ค่าเผื่อการปรบัมูลค่า (35,096)  (27,330)  
รวม 5,490,021  6,876,196  

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 27,475  27,460  
     
เงินลงทนุในตราสารหนี้ที่วัดมลูค่าด้วยราคาทุน           

ตัดจำหน่าย     
เงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอนมา 8,899  11,958  
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (8,899)  (11,958)  

รวม -  -  

รวมเงินลงทนุ 5,490,021  6,876,196  

3.4.2 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  
ประเภทเงินลงทุน 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพัน 

ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า 
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3.4.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารฯได้รวมเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 

  
ค่าเผื่อ                 

ผลขาดทนุ   
ค่าเผื่อ                     

ผลขาดทนุ 
 

ราคาทุน 
มูลค่า              

ยุติธรรม 

ด้านเครดิต             
ที่คาดว่า             

จะเกิดขึ้น ราคาทุน 
มูลค่า              

ยุติธรรม 

ด้านเครดิต             
ที่คาดว่า                

จะเกิดขึ้น 

บริษทัที่มปีัญหาในการ
ชำระหนี้หรือผิดนดั
ชำระหนี ้ 51,460 24,370 27,460 51,460 24,370 27,460 

3.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

3.5.1 จำแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี ้   
เงินเบิกเกินบัญช ี 6,880 25,102 
เงินให้สินเช่ือ 102,605,535 88,511,952 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 121,226,152 124,428,723 

หัก: รายได้ทางการเงินรอรบัรู ้ (15,359,826) (15,568,269) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 208,478,741 197,397,508 

บวก: ดอกเบี้ยค้างรบัและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 1,455,145 1,483,528 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 209,933,886 198,881,036 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (10,033,465) (10,666,196) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 199,900,421 188,214,840 
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3.5.2 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

  
เงินให้สินเช่ือ

แก่ลูกหนี้           
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ                    
ผลขาดทนุ               
ด้านเครดิต              

ที่คาดว่า              
จะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหนี้          

และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

ค่าเผื่อ                 
ผลขาดทนุ                  
ด้านเครดิต              

ที่คาดว่า           
จะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น                          
อย่างมีนัยสำคัญของความเสีย่งด้านเครดิต  
(Performing) 184,990,556 6,232,303 172,789,920 6,357,689 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการเพิ่มขึ้น                    
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Under-performing) 21,016,678 2,664,031 21,555,713 3,002,574 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต                                         
(Non-performing) 3,926,652 1,137,131 4,535,403 1,305,933 

รวม 209,933,886 10,033,465 198,881,036 10,666,196 

ในระหว่างงวด 2565 ธนาคารฯได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตามหนังสือเวียน
ของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารฯ               
มียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินรวม 10,709 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือ
ดังกล่าวประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังคงอยู่ในช่วงพักชำระเงินต้น (ยังคงจ่ายดอกเบี้ย) หรือลดค่างวด                     
(จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน) และลูกหนี้ที่ได้ รับความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน โดยธนาคารฯ                
ถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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3.5.3 จำแนกตามการจัดชั้นและประเภทของลูกหนี ้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จำแนกตามการจัดชั้นและตาม
ประเภทของลูกหนี้ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซ้ือ สินเชื่อจำนำทะเบียน เงินใหสิ้นเชือ่อื่น 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 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคญัของความเส่ียง            
ด้านเครดิต (Performing) 91,929 2,864 24,227 1,036 68,835 2,332 184,991 6,232 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสำคญัของความเส่ียง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) 12,797 1,348 4,870 500 3,349 816 21,016 2,664 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่า           
ด้านเครดิต (Non-performing) 1,925 541 717 247 1,285 349 3,927 1,137 

รวม 106,651 4,753 29,814 1,783 73,469 3,497 209,934 10,033 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซ้ือ สินเชื่อจำนำทะเบียน เงินให้สินเชื่ออื่น 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

คา้งรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 

เงินให้
สินเชื่อ         

แก่ลูกหน้ี
และดอกเบ้ีย

ค้างรับ 

ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต                     
ท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคญัของความเส่ียง        
ด้านเครดิต (Performing) 93,381 3,181 21,340 918 58,069 2,259 172,790 6,358 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคญัของความเส่ียง       
ด้านเครดิต (Under-performing) 14,085 1,642 4,481 543 2,990 817 21,556 3,002 

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

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารฯมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อรวม 106,651 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2564: 109,683 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ประมาณ 1 ถึง 8 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 

ไม่เกิน                
1 ป ี

เกิน 1 ปี            
แต่ไม่เกิน              

5 ป ี
มากกว่า                 

5 ป ี

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต  รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 37,070 73,890 3,831 6,435 121,226 

หัก:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (4,351) (6,116) (149) (4,571) (15,187) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้          
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  32,719 67,774 3,682 1,864 106,039 

ดอกเบี้ยค้างรับ 551 - - 61 612 

รวม 33,270 67,774 3,682 1,925 106,651 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (4,753) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธ ิ    101,898 

(1)  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 

ไม่เกิน              
1 ป ี

เกิน 1 ปี            
แต่ไม่เกิน           

5 ป ี
มากกว่า                 

5 ป ี

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต  รวม 

ผลรวมของเงนิลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 37,631 75,222 5,250 6,326 124,429 

หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)  (4,521) (6,493) (195) (4,187) (15,396) 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้         
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  33,110 68,729 5,055 2,139 109,033 

ดอกเบี้ยค้างรับ 572 - - 78 650 

รวม 33,682 68,729 5,055 2,217 109,683 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (5,457) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธ ิ    104,226 

(1)  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
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3.5.5 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

ณ วันที ่30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้าง
หนี้ที่มีปัญหาดังนี ้

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 จำนวนราย จำนวนเงนิ จำนวนราย จำนวนเงนิ 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี ้ 1,534 980 4,586 1,812 

3.6 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารฯมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแยกตามแต่ละ
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้ 
  (หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี

การเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญ           

ของความเสี่ยง         
ด้านเครดติ            

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิม่ขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของ

ความเสี่ยง               
ด้านเครดิต  

สินทรัพย์               
ทางการเงินที่มี              

การด้อยค่า          
ด้านเครดิต    

สินทรัพย ์             
ทางการเงินที่ใช้

วิธีอย่างง่าย รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย์)      
ยอดต้นงวด 227 - - - 227 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                   

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 262 - - - 262 
ยอดปลายงวด 489 - - - 489 

      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น      

ยอดต้นงวด - - 27,460 - 27,460 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 97 - - - 97 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Deregcognition) (82) - - - (82) 
ยอดปลายงวด 15 - 27,460 - 27,475 

      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย      

ราคาทุนตัดจำหน่าย      
ยอดต้นงวด - - 11,958 - 11,958 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                         

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - (3,059) - (3,059) 
ยอดปลายงวด - - 8,899 - 8,899 
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  (หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี

การเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญ           

ของความเสี่ยง         
ด้านเครดิต            

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิม่ขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของ

ความเสี่ยง               
ด้านเครดิต  

สินทรัพย ์              
ทางการเงินที่มี              

การด้อยค่า          
ด้านเครดิต    

สินทรัพย์           
ทางการเงินที่ใช้

วิธีอย่างง่าย รวม 

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ      
ยอดต้นงวด 6,357,689 3,002,574 1,305,933 - 10,666,196 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน         

การจัดชั้น 90,079 (254,118) 164,039 - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                            

ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (1,384,979) (68,160) 1,505,132 - 51,993 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 1,757,099 324,134 63,474 - 2,144,707 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Derecognition) (587,585) (340,399) (194,548) - (1,122,532) 
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี (Write-off) - - (1,706,899) - (1,706,899) 

ยอดปลายงวด 6,232,303 2,664,031 1,137,131 - 10,033,465 

      
สินทรัพย์อ่ืน - ดอกเบีย้ค้างรับของ              

เงินลงทุน      
ยอดต้นงวด - - 196 - 196 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                            

ค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่ - - 270 - 270 

ยอดปลายงวด - - 466 - 466 

      
สินทรัพย์อ่ืน - ลูกหนีอ้ื่น      
ยอดต้นงวด - - - 1,872 1,872 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า                            

ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ - - - 941 941 
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา - - - 7 7 
สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตัดรายการ 

(Derecognition) - - - (787) (787) 
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี (Write-off) - - - (7) (7) 

ยอดปลายงวด - - - 2,026 2,026 
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3.7 คุณภาพสินทรัพย์ 

3.7.1 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของ ธปท. 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงินจำแนกตามการจัดชั้นได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  

 

รายการระหว่าง
ธนาคาร                   

และตลาดเงิน 

ตราสารหนี้ที่วัด
มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ตราสารหนี้ที่วัด
มูลค่าด้วยราคา
ทนุตัดจำหน่าย 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น                    
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                         
ด้านเครดิต (Performing) 33,077,060 5,465,651 - 184,990,556 223,533,267 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น                        
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                 
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - 21,016,678 21,016,678 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า            
ด้านเครดติ (Non-performing) - 24,370 8,899 3,926,652 3,959,921 

รวม 33,077,060 5,490,021 8,899 209,933,886 248,509,866 

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 สินทรัพย์ทางการเงิน  

 

รายการระหว่าง
ธนาคาร                   

และตลาดเงิน 

ตราสารหนี้ที่วัด
มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ตราสารหนี้ที่วัด
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจำหน่าย 

เงินให้สินเชื่อ                  
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น  
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                      
ด้านเครดิต (Performing) 29,061,858 6,851,826 - 172,789,920 208,703,604 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้น             
อย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง                     
ด้านเครดิต (Under-performing) - - - 21,555,713 21,555,713 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า                  
ด้านเครดิต (Non-performing) - 24,370 11,958 4,535,403 4,571,731 

รวม 29,061,858 6,876,196 11,958 198,881,036 234,831,048 
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3.7.2 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

 จำนวนรายลูกหนี้ 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้

และดอกเบี้ยค้างรับ หลักประกัน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น           

ที่บันทึกในบัญชีแล้ว 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  

 

30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
1.  บริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ          

แต่มีผลการดำเนินงานและ         
ฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ              
และอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู             
การดำเนินงาน 1 1 400 476 292 300 400 476 

2.  บริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         

แต่มีผลการดำเนินงานและ         
ฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 11 10 1,253 641 586 411 141 86 

รวม 12 11 1,653 1,117 878 711 541 562 

3.8 สินทรัพย์อื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธ ิ 403,155 330,558 
ดอกเบี้ยค้างรับ 10,534 30,641 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 126,553 133,523 
เงินมัดจำ 56,871 55,262 
ลูกหนี้อื่น 352,828 456,091 
สินทรัพย์อื่น ๆ  138,877 202,860 

รวมสินทรัพย์อืน่ 1,088,818 1,208,935 
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3.9 เงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินรบัฝาก   
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,874,435 3,385,477 
ออมทรัพย์ 46,207,232 46,931,704 
จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 10,268,950 9,021,296 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ป ี 18,319,565 23,680,305 
  - เกิน 1 ป ี 6,775,670 2,189,472 

บัตรเงนิฝาก/ใบรบัฝาก 99,513,801 82,717,065 
รวม 183,959,653 167,925,319 

3.10 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงินกู้ยืมในประเทศ   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 5,640,000 6,640,000 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกนั 2,800,000 2,220,000 
ตัว๋แลกเงิน 36,122 36,122 

ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 797 797 

รวม 8,476,919 8,896,919 
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3.10.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่  30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน                 
ซึ่งมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ธปท. ดังนี ้

ช่วงเวลา 
ที่ออกหุ้นกู้ 

จำนวนหน่วย 
ณ วันที่  

มูลค่า                  
ที่ตราไว้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

ปีที่ครบ
กำหนด อัตราดอกเบี้ย 

 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม

2564 
(บาท                     

ต่อหน่วย) 
30 กันยายน 

2565 
31 ธันวาคม

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

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

3.10.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันที ่30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี ้
ช่วงเวลา       

ที่ออกหุ้นกู ้
ประเภท     

หุ้นกู ้
จำนวนหน่วย                     

ณ วันท่ี  
มูลค่า                  

ที่ตราไว ้ 
ยอดคงเหลือ                              

ณ วันท่ี  
ปีท่ีครบ
กำหนด อัตราดอกเบี้ย 

  30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

(บาท                         
ต่อหน่วย) 

30 กันยายน 
2565 

31 ธันวาคม
2564 

  

  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2563 หุ้นกู้ระยะยาว - 2.22 1,000 - 2,220 ปี 2565 คงที่รอ้ยละ 1.40 ต่อป ี
ปี 2565 หุ้นกู้ระยะยาว 2.80 - 1,000 2,800 - ปี 2567 คงที่ร้อยละ 1.25 ต่อป ี
รวม     2,800 2,220   

3.10.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
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3.11 ประมาณการหนี้สิน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพัน                
วงเงินสินเช่ือและสัญญาค้ำประกนัทางการเงิน 9,186 1,806 

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 804,223 830,979 
รวมประมาณการหนี้สิน 813,409 832,785 

3.12  หนี้สินอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น ๆ คา้งจ่าย 135,886 331,684 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 191,902 238,966 
รายได้รับล่วงหน้า 1,479,027 1,564,645 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,080,723 1,276,751 
บญัชีพักเจ้าหนี ้ 909,285 1,028,283 
หนี้สินอื่น ๆ  459,056 418,012 
รวมหนี้สินอื่น 5,255,879 4,858,341 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสสำหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจำปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิง
จากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่สำหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯ              
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ                 
โดยโบนัสประจำปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับนั้นจะมีการทยอยกันส่วนไว้เพื่อจ่ายจริง                    
ในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยส่วนหนึ่งคำนวณ
จากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชำระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2565 ธนาคารฯมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายต ามโครงการดังกล่าว                         
ที่ให้สิทธิแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 122 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 146 ล้านบาท) และมีค่าใช้จ่ายที่                 
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565 จำนวน 32 ล้านบาท                     
(2564: 45 ล้านบาท) 
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3.13 เงินกองทุนท่ีต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อกำหนดของ ธปท. 

 ธนาคารฯดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB) สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ 
สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อธุรกิจเอกชนและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดฐานะ                  
ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสินทรัพย์อ่ืน และสำหรับสินเชื่อที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดและสินเชื่อ
ประเภทอ่ืน ธนาคารฯจะใช้วิธี Standardized Approach (SA)  

 สำหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ธนาคารฯได้มีการจัดสรร                
เงินสำรองส่วนเกินจากการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสำรองส่วนนี้
ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของ 
ธปท. 

 เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทนุที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024 2,543,024 
เงินสำรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 20,417,489 18,463,500 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 295,046 302,640 
หัก: รายการหักจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ (136,256) (137,200) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 33,318,979 31,371,640 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนดิไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงนิกองทุนชั้นท่ี 1 33,318,980 31,371,641 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 5,640,000 6,640,000 
เงินสำรองส่วนเกิน 738,735 685,907 
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 522,126 515,890 

รวมเงินกองทนุชั้นที ่2 6,900,861 7,841,797 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้ 40,219,841 39,213,438 
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(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

อัตราส่วนการดำรงเงินกองทนุ ธนาคารฯ 
กฎหมาย
กำหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
กำหนด 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ                  
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 20.21 7.00 20.16 7.00 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 20.21 8.50 20.16 8.50 
เงินกองทุนทัง้หมดต่อสินทรัพย์เส่ียง 24.39 11.00 25.20 11.00 

 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 14/2562 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน
สำหรับธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ณ วันที่                     
30 มิถุนายน 2565 ไว้ใน Website ของธนาคารฯที่ www.tisco.co.th แล้วในเดือนตุลาคม 2565 

3.14 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                        
วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 44,444 35,974 114,846 119,088 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 11,389 14,105 39,233 44,092 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 1,838,102 1,713,098 5,182,792 5,218,680 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่ซ้ือ 1,500,592 1,528,496 4,517,076 4,775,348 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 3,394,527 3,291,673 9,853,947 10,157,208 

 รายได้ดอกเบี้ยสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมรายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 48 ล้านบาท และ 157 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 
93 ล้านบาท และ 293 ล้านบาท ตามลำดับ) ทั้งนี้ ธนาคารฯได้บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้สำหรับรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเต็มจำนวน 

http://www.tisco.co.th/
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3.15 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2565 และ 2564  ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

เงินรบัฝาก 338,944 348,204 962,819 1,195,601 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 779 996 2,571 3,795 
เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก                         

และธนาคารแห่งประเทศไทย 105,483 108,257 314,256 350,265 
ตราสารหนี้ที่ออก     

- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 52,033 64,629 160,210 188,619 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 8,822 7,834 27,055 30,518 

เงินกูย้ืม 229 239 681 691 

อืน่ ๆ 2,213 2,560 6,813 7,927 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 508,503 532,719 1,474,405 1,777,416 

3.16 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที ่30 กันยายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน 7,815 500 14,742 3,690 
- การบริการการประกันภัย 327,025 213,052 894,155 692,954 

- อื่น ๆ 127,827 151,264 389,952 555,630 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 462,667 364,816 1,298,849 1,252,274 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (23,733) (17,518) (73,302) (56,603) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 438,934 347,298 1,225,547 1,195,671 
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3.17 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้และผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่สำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                         
30 กันยายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น     
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 (โอนกลับ) - (431) 262 (388) 
- เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่ดว้ย

 ราคาทุนตดัจำหน่าย (โอนกลับ) (4) 28 (3,059) (302) 
- เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลคา่                

 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน             
 เบ็ดเสร็จอืน่และดอกเบี้ยค้างรับ 91 91 285 1,106 

- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้  2,338 60,777 39,193 1,096,181 
- ลูกหนี้อื่น (โอนกลับ) (397) 641 154 2,470 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม ่     
- เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 1,008 5,191 1,528 11,315 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ำประกัน
ทางการเงิน (โอนกลับ) 6,482 (744) 7,380 (12,238) 

รวม 9,518 65,553 45,743 1,098,144 
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3.18 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 
2564 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดป้ัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสำหรบังวด 316,163 269,048 849,906 691,772 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิด                        

ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ             
ผลแตกต่างช่ัวคราว (25,044) 7,321 (10,175) 38,121 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ 291,119 276,369 839,731 729,893 

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                       
วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 

กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 1,456,733 1,375,083 4,212,824 3,643,505 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล                   

คูณอัตราภาษี 291,347 275,017 842,565 728,701 
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับ

ยกเวน้ไม่ต้องนำมาเสียภาษี ค่าใชจ้่ายสุทธ ิ           
ที่ไมส่ามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  
และค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (228) 1,352 (2,834) 1,192 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                              
งบกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 291,119 276,369 839,731 729,893 

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 19.98 ร้อยละ 20.10 ร้อยละ 19.93 ร้อยละ 20.03 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/              
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชทีี่                      
แสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทนุ                       

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                       
30 กันยายน 

 

30 กันยายน   
2565 

31 ธันวาคม
2564 2565 2564 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 9,415 8,412 1,003 (160,436) 
คา่เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 2,589 2,589 - - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 2,475 3,258 (783) 5,287 
ดอกเบี้ยรบัทีห่ยุดรบัรู้รายได ้ 4,395 5,256 (861) (640) 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ (14,422) (17,383) 2,961 9,820 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ (75,286) (75,634) - - 
ส่วน (เกินทุน) ต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง                       

มูลค่าเงินลงทุน 1,524 (26) - - 
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน           (140,049) (108,828) (31,221) (8,987) 
คา่นายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น                   

เมื่อเริ่มแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตัดจ่าย (92,681) (162,844) 70,163 141,216 
ดอกผลเช่าซ้ือรับล่วงหน้า 18,309 42,534 (24,225) (47,519) 
ขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 6,723 26,764 (20,041) 30,244 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 133,117 133,117 - - 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 160,845 166,196 9,316 5,664 

อื่น ๆ 68,634 64,771 3,863 (12,770) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  85,588 88,182 10,175 (38,121) 
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3.19 รายการธรุกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น             
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่ เกี่ยวข้องกันและ                     
ในนโยบายการกำหนดราคา  

ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                                    
มีดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดคงคา้ง    
บริษัทใหญ ่   
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 1,640,000 565,000 
สินทรัพย์อื่น 165 - 
เงินรบัฝาก 15,666 22,583 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 12,375 19,629 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 83 1 
เงินปนัผลค้างจ่าย - 1,999,552 
หนี้สินอืน่ 119,750 121,375 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน    
สินทรัพย์อืน่   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 294 214 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จำกัด 3,720 3,997 
   บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  846 690 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำกัด 15,432 15,343 
   บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด 36 - 
   บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด 41 - 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จำกัด 84 - 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ)   
เงินรบัฝาก   
   บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  132,123 125,602 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำกัด  432,117 517,442 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จำกัด  499,488 437,976 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกดั  59,950 42,847 
   บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด 247,661 204,045 
   บริษัท ไพรมัส ลีสซ่ิง จำกัด  32,897 32,897 
   บริษัท ทิสโก้ โตเกยีว ลีสซ่ิง จำกัด 1,444 1,771 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 290,767 430,245 
   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จำกัด  72,797 503,291 
หนี้สนิตามสัญญาเช่า   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 639 822 
   บริษัท ไฮเวย์ จำกัด 3,748 2,031 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 77 6 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จำกัด  55 14 
   บริษัท ไฮเวย์ จำกัด 51 3 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำกัด 42 6 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จำกัด  136 13 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด  44 17 
   บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด 66 55 
หนี้สินอื่น   
   บริษัท ไฮเวย์ จำกัด 247,000 216,400 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำกดั 11,337 13,565 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด 2,599 - 
   บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด 7,290 8,204 
พนักงานระดับชัน้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป   
เงินให้สินเช่ือ (1) 9,847 8,183 
กรรมการและพนักงานระดบัชั้นบริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป   
เงินรบัฝาก 215,959 369,850 

(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

กิจการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบักรรมการ                               
มีอิทธพิลอย่างมีสาระสำคัญ   

เงินรบัฝาก 546,477 39,580 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักรรมการและผู้บริหารสำคัญ   
เงินรบัฝาก 50,549 70,555 
ภาระผูกพัน - การค้ำประกนั   
บริษัทใหญ ่   

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1,040 1,040 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน   

บริษทัหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 540 540 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จำกัด 440 440 
บริษทั ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำกัด 200 200 
บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จำกัด 1,014 1,014 

ภาระผูกพัน - วงเงินเบิกเกินบัญชทีี่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน   
บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน   

บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 30,000 30,000 
บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จำกัด 200,000 200,000 

ภาระผกูพัน - วงเงินให้สินเช่ือ (2)   
บริษัทใหญ ่   

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9,500,000 9,500,000 
บริษัททีเ่กี่ยวขอ้งกัน   

บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (3) 5,000,000 5,000,000 
บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จำกัด (3) 500,000 500,000 

   บริษัท ไฮเวย์ จำกัด 3,500,000 3,500,000 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จำกัด 500,000 500,000 

บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จำกัด 50,000 50,000 
   บริษัท ออล-เวยส์ จำกัด 1,000,000 1,000,000 
   บริษัท ทิสโก้ โตเกยีว ลีสซ่ิง จำกัด 500,000 500,000 
ภาระผูกพัน - สัญญาค้ำประกันทางการเงิน   
   บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จำกัด 8,000 - 

(2) ยอดเงินให้สินเชื่อรวมทุกวงเงนิของทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้ต้องไม่เกิน 9,500 ล้านบาท  
(3) วงเงินให้สินเชื่อประเภทด้อยสิทธิ 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ                                  
31 ธันวาคม 2564 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
 ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด 
บริษัทใหญ ่     
เงินให้กูย้ืม     

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) 565,000 1,640,000 (565,000) 1,640,000 

บริษัททีเ่กี่ยวขอ้งกัน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย์)     

บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด - 300,000 (300,000) - 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปรายการ                   
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้ดงันี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 
สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                       

วันที่ 30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด                       

วันที่ 30 กันยายน 

 2565 2564 2565 2564 
รายการท่ีเกดิขึ้นในระหว่างงวด     
บริษัทใหญ ่     
ดอกเบี้ยรบั 2,556 2,651 2,973 9,285 
รายได้อื่น 180 290 540 540 
ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและ

การเงินงานบริหารทรัพยากรบุคคล
และงานด้านธุรการ 358,750 362,500 1,076,250 1,087,500 

ดอกเบี้ยจ่าย 182 169 763 767 
ค่าใชจ้่ายอืน่ 2,509 2,509 7,526 7,526 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน     
ดอกเบี้ยรบั - 7 1,610 322 
รายได้ค่าบริการประกนัภัย 15,310 16,000 45,930 48,003 
รายได้อื่น 13,170 15,966 39,635 67,615 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินให้สินเชือ่ 247,029 213,800 706,246 641,600 
คา่ใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ        

การใช้ระบบคอมพิวเตอร ์ 152,500 157,500 457,500 472,500 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 12,263 5,405 31,031 18,480 
ดอกเบี้ยจ่าย 806 1,037 2,109 2,525 
คา่ใช้จ่ายอื่น 8,094 3,444 26,426 5,420 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565 และ 2564 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                           

วันที่ 30 กันยายน 
สำหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด                           

วันที่ 30 กันยายน 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27 23 74 68 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5 4 13 12 
รวม 32 27 87 80 

3.20 ส่วนงานดำเนินงาน 

ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบัน ธนาคารฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน 

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของธนาคารฯสำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                          
30 กันยายน 2565 และ 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2565 

 
สินเช่ือ        
รายย่อย 

สินเช่ือ
ธุรกิจ 

บริหารเงิน            
และอื่น ๆ 

รวม           
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

รายได้:       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 2,966 414 35 3,415 - 3,415 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 825 825 (825) - 
รวมรายได้ 2,966 414 860 4,240 (825) 3,415 
       
ผลการดำเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 2,504 365 17 2,886 - 2,886 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 414 30 (5) 439 - 439 
รายได้จากการดำเนินงานอืน่ ๆ 48 19 848 915 (825) 90 
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 2,966 414 860 4,240 (825) 3,415 
       
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (56) (6) (220) (282) - (282) 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนนิงานอื่น ๆ (1,697) (184) (610) (2,491) 825 (1,666) 
ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (303) 11 282 (10) - (10) 
รวมค่าใชจ่้ายจากการดำเนินงาน (2,056) (179) (548) (2,783) 825 (1,958) 
       
กำไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 910 235 312 1,457 - 1,457 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้      (291) 
กำไรสำหรับงวด      1,166 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564 

 

สินเช่ือ        
รายย่อย 

สินเช่ือ
ธุรกิจ 

บริหารเงิน            
และอื่น ๆ 

รวม           
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

รายได้:       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 2,819 355 12 3,186 - 3,186 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 700 700 (700) - 

รวมรายได ้ 2,819 355 712 3,886 (700) 3,186 

       
ผลการดำเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 2,440 324 (5) 2,759 - 2,759 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 330 21 (4) 347 - 347 

รายไดจ้ากการดำเนินงานอืน่ ๆ 49 10 721 780 (700) 80 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 2,819 355 712 3,886 (700) 3,186 

       
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญช ี (66) (5) (242) (313) - (313) 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนนิงานอื่น ๆ (1,525) (145) (463) (2,133) 700 (1,433) 

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (344) (19) 298 (65) - (65) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (1,935) (169) (407) (2,511) 700 (1,811) 

       
กำไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 884 186 305 1,375 - 1,375 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้      (276) 

กำไรสำหรับงวด      1,099 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

 

สินเช่ือ           
รายย่อย 

สินเช่ือ
ธุรกิจ 

บริหารเงิน
และอื่น ๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

รายได:้       
รายได้จากลกูค้าภายนอก 8,650 1,103 229 9,982 - 9,982 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 2,627 2,627 (2,627) - 
รวมรายได้ 8,650 1,103 2,856 12,609 (2,627) 9,982 
       
ผลการดำเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 7,335 1,025 20 8,380 - 8,380 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,154 87 (15) 1,226 - 1,226 
รายได้จากการดำเนินงานอืน่ ๆ 161 (9) 2,851 3,003 (2,627) 376 
รวมรายไดจ้ากการดำเนินงาน 8,650 1,103 2,856 12,609 (2,627) 9,982 
       
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (178) (19) (658) (855) - (855) 
ค่าใชจ้่ายจากการดำเนนิงานอื่น ๆ (5,008) (504) (1,983) (7,495) 2,627 (4,868) 
ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (259) 52 161 (46) - (46) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (5,445) (471) (2,480) (8,396) 2,627 (5,769) 
       
กำไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 3,205 632 376 4,213 - 4,213 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้      (840) 
กำไรสำหรบังวด      3,373 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

สินเช่ือ           
รายย่อย 

สินเช่ือ
ธุรกิจ 

บริหารเงิน
และอืน่ ๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

รายได:้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 8,737 1,028 125 9,890 - 9,890 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 2,124 2,124 (2,124) - 
รวมรายได ้ 8,737 1,028 2,249 12,014 (2,124) 9,890 
       
ผลการดำเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 7,449 933 (2) 8,380 - 8,380 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,127 83 (14) 1,196 - 1,196 
รายได้จากการดำเนินงานอืน่ ๆ 161 12 2,265 2,438 (2,124) 314 
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 8,737 1,028 2,249 12,014 (2,124) 9,890 
       
คา่ใชจ้่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ

อุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายตัดบัญชี (215) (16) (741) (972) - (972) 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนนิงานอื่น ๆ (4,494) (408) (1,398) (6,300) 2,124 (4,176) 
ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (301) 5 (802) (1,098) - (1,098) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (5,010) (419) (2,941) (8,370) 2,124 (6,246) 
       
กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได ้ 3,727 609 (692) 3,644 - 3,644 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้      (730) 
กำไรสำหรับงวด      2,914 
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 ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯ ณ วันที่  30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม  2564                                        
มีดงัต่อไปนี ้
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 
สินเช่ือรายย่อย สินเช่ือธุรกิจ 

บริหารเงิน                  
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 164,826 43,673 34,200 242,699 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 19 2 686 707 

 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
สินเช่ือรายย่อย สินเช่ือธุรกิจ 

บริหารเงิน                  
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 161,878 35,541 31,196 228,615 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธ ิ 20 1 697 718 

3.21 ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.21.1 การรับอาวัล การค้ำประกัน และภาระผูกพัน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 100,000 630 
การค้ำประกันอื่น 1,399,312 525,695 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 230,000 230,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  1,895,335 1,512,926 
อืน่ ๆ 2,344,704 1,012,791 

รวม 5,969,351 3,282,042 

3.21.2 คดฟี้องร้อง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีคดีซึ่งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเปน็จำนวน
รวมประมาณ 218 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เปน็ที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของ
ธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว 

3.21.3 ภาระผูกพันอื่น 

ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเน่ืองกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตราคงที่
และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญาให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
และบริษัทอื่น 
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3.22 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

3.22.1  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน      
ตราสารทุน 930 6 - 924 930 

เงินลงทุน - ตราสารหนี ้ 5,490 - 5,466 24 5,490 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย 
 มูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 155 - 155 - 155 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน      
ตราสารทุน 774 7 - 767 774 

เงินลงทุน - ตราสารหนี ้ 6,876 - 6,852 24 6,876 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย  

มูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       

สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 3 - 3 - 3 
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นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงตามมูลค่ายุติธรรมข้างต้น ธนาคารฯมีสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินอีกบางส่วนที่แสดงมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แต่เน่ืองจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดง
มูลค่าตามราคาทุนว่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังต่อไปนี้ที่มีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่าง                    
มีสาระสำคญั 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 

 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่า 
ตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่า 
ตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 199,900 204,375 188,215 193,266 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 8,477 7,828 8,897 8,394 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ธนาคารฯไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

3.22.2  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของ                   
มูลค่ายุติธรรมเป็นลำดับที่ 3 แสดงไดด้ังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน 
ความต้องการของตลาด 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 767 

กำไรสุทธิที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 157 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยายน 2565 924 

4. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯ             
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
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