
 
 

 

 

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 







บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์

เงินสด 1,101,291          1,180,482          70                      70                      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.2 31,162,645        38,057,993        416,723             529,181             

เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.8 8,332,419          14,795,457        773,250             843,774             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สุทธิ 3.5 284,107             207,228             19,370,077        19,370,029        

เงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับ 3.6, 3.8

   เงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.  259,724,989      286,017,305      2,699,200          3,154,300          

   ดอกเบี.ยคา้งรับ 542,488             572,383             -                        -                        

   รวมเงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับ 260,267,477      286,589,688      2,699,200          3,154,300          

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (21,465,152)       (23,233,476)       -                        -                        

   หกั: ค่าเผื+อหนี.สงสยัจะสูญ 3.7 (6,168,270)         (6,950,423)         -                        -                        

รวมเงินให้สินเชื+อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับสุทธิ 232,634,055      256,405,789      2,699,200          3,154,300          

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.8, 3.9 47,390               120,905             -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสุทธิ 3.10 32,157               17,267               778,245             778,245             

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.11 2,633,339          2,483,759          877,253             663,751             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.12 379,659             324,927             90,562               89,997               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 317,686             296,074             130,154             110,157             

ลูกหนี. ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื.อขายล่วงหนา้สุทธิ 1,130,190          1,819,258          -                        -                        

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        1,842,237          1,693,238          

สินทรัพยอื์+น 3.13 2,238,741          1,964,366          152,048             190,777             

รวมสินทรัพย์ 280,293,679      317,673,505      27,129,819        27,423,519        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนี2สินและส่วนของเจ้าของ

หนี2สิน

เงินรับฝาก 3.14 158,344,190      205,588,846      -                        -                        

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.15 10,030,060        10,692,435        -                        -                        

หนี. สินจ่ายคืนเมื+อทวงถาม 356,335             399,916             -                        -                        

หนี. สินตราสารอนุพนัธ์ 3.3 41,898               40,729               -                        -                        

ตราสารหนี. ที+ออกและเงินกูย้มื 3.16 74,518,919        65,406,219        6,900,000          7,669,400          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.17 466,933             403,572             106,791             85,823               

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 1,748                 30,155               -                        -                        

เจา้หนี. ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื.อขายล่วงหนา้สุทธิ 1,275,029          1,250,067          -                        -                        

ดอกเบี.ยคา้งจ่าย 896,969             1,129,253          30,285               40,712               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 312,895             566,574             28,176               30,373               

หนี. สินอื+น 3.18 5,854,374          6,342,046          1,033,793          1,098,690          

รวมหนี2สิน 252,099,350      291,849,812      8,099,045          8,924,998          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ





บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดด้อกเบี�ย 3.22 16,887,553          18,890,867          79,673                 137,379               

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 3.23 (6,757,696)          (9,351,077)          (150,688)             (226,747)             

รายได้ดอกเบี&ยสุทธิ 10,129,857          9,539,790            (71,015)                (89,368)                

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 5,255,965 5,187,250 -                           -                           

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (198,932)             (211,639)             (11,821)                (18,244)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 5,057,033            4,975,611            (11,821)                (18,244)                

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื0อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.25 96,189                 27,612                 81,694                 3,949                   

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 128,907               263,716               47                        -                           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3.5.2 97,655                 52,129                 -                           -                           

รายไดเ้งินปันผลรับ 92,332                 96,930                 1,842,237            1,693,238            

ค่าปรับที0เกี0ยวเนื0องจากเงินให้สินเชื0อ 452,694               344,030               -                           -                           

รายไดค่้าส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 348,001               268,333               -                           -                           

รายไดก้ารบริหารงานสนบัสนุน 3.34 -                           -                           1,560,722            1,549,850            

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื0นๆ 3.28 86,258                 55,638                 65,902                 66,327                 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 16,488,926          15,623,789          3,467,766            3,205,752            

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที0เกี0ยวเนื0องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 396,303               274,765               -                           -                           

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 16,092,623          15,349,024          3,467,766            3,205,752            

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกี0ยวกบัพนกังาน 3,379,795            3,550,195            643,656               646,117               

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,680                 13,240                 12,680                 13,240                 

ค่าใชจ่้ายเกี0ยวกบัอาคาร สถานที0และอุปกรณ์ 928,890               919,076               352,397               344,498               

ค่าภาษีอากร 212,862               224,003               1,647                   1,715                   

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินการอื0นๆ 3.29 992,794               898,432               87,904                 119,055               

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 5,527,021            5,604,946            1,098,284            1,124,625            

หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.27 5,277,415            4,426,460            -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,288,187            5,317,618            2,369,482            2,081,127            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.30 1,032,464            1,043,443            105,888               80,400                 

กาํไรสําหรับปี 4,255,723            4,274,175            2,263,594            2,000,727            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น 3.31

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย 3.20 (334,715)             184,533               (152,219)             75,868                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื0นในการร่วมคา้:

   การป้องกนัความเสี0ยงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ (20,802)                (1,694)                  -                           -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 66,943                 (41,025)                30,444                 (15,174)                

รายการที0จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (288,574)             141,814               (121,775)             60,694                 

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,091                   (28,716)                (10,328)                (5,713)                  

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                           (27,000)                -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื0นในการร่วมคา้:

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ 26                        (354)                     -                           -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (1,188)                  11,114                 2,066                   1,143                   

รายการที0จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,929                   (44,956)                (8,262)                  (4,570)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี (283,645)             96,858                 (130,037)             56,124                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,972,078            4,371,033            2,133,557            2,056,851            

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที0เป็นของบริษทัฯ 3.33 4,250,119            4,249,515            2,263,594            2,000,727            

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,604                   24,660                 

4,255,723            4,274,175            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของบริษทัฯ 3,966,053            4,345,059            2,133,557            2,056,851            

ส่วนที0เป็นของส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,025                   25,974                 

3,972,078            4,371,033            

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 3.33 5.31                     5.31                     2.83                     2.50                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 5,288,187            5,317,618            2,369,482            2,081,127            

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื0อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 214,709               230,494               80,805                 74,987                 

   หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 7,070,231            5,642,990            -                           -                           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (97,655)                (52,129)                -                           -                           

   โอนกลบัค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของเงินลงทุน (822)                     (13,058)                (47)                       -                           

   ค่าเผื0อขาดทุนจากมูลค่าที0ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) 1                          (67)                       -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (131,268)             (262,848)             -                           -                           

   (กาํไร) ขาดทุนที0ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

       และตราสารอนุพนัธ์เพื0อคา้ (80,656)                17,467                 (81,694)                (3,949)                  

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,619)                  (6,140)                  -                           (216)                     

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,909                   1,759                   17                        -                           

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 78                        5,282                   -                           -                           

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลี0ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน 406                      (412)                     -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (49,810)                (22,841)                -                           -                           

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 95,269                 65,002                 14,910                 11,969                 

   รายไดค้า้งรับเพิ0มขึ�น (14,654)                (22,658)                (14,215)                (23,688)                

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ0มขึ�น (ลดลง) (279,820)             167,932               (61,956)                64,141                 

    รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (10,129,857)        (9,539,790)          71,015                 89,368                 

    รายไดเ้งินปันผล (92,332)                (96,930)                (1,842,237)          (1,693,238)          

    เงินสดรับดอกเบี�ย 17,201,200          18,639,189          79,747                 137,553               

    เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (5,822,706)          (8,626,107)          (161,115)             (222,790)             

    เงินสดรับเงินปันผล 92,332                 100,930               1,693,238 1,457,244

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,275,371)          (1,129,610)          (95,573)                (138,733)             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 11,988,752          10,416,073          2,052,377            1,833,775            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ0มขึ�น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,895,479            15,151,442          112,458               (19,109)                

   เงินให้สินเชื0อแก่ลกูหนี� 13,993,726          15,236,649          455,100               831,700               

   ลกูหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 689,068               (272,596)             -                           -                           

   ลกูหนี�สาํนกัหกับญัชี 43,907                 (20,527)                -                           -                           

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,801,136            3,138,099            -                           -                           

   สินทรัพยอื์0น -847,155 337,517 27,592 -11,703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2558

2558 2557 2558 2557

หนี� สินดาํเนินงานเพิ0มขึ�น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (47,244,657)        (59,292,796)        -                           -                           

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (662,375)             (1,251,022)          -                           -                           

    หนี� สินจ่ายคืนเมื0อทวงถาม (43,582)                55,052                 -                           -                           

   เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 24,962                 (260,950)             -                           -                           

   ตราสารหนี� ที0ออกและเงินกูย้มืระยะสั�น (6,567,300)          23,922,600          (769,400)             1,541,400            

   เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี (756,680)             554,382               -                           -                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (25,959)                (22,749)                (4,271)                  (3,696)                  

   หนี� สินอื0น (378,844)             (1,100,336)          (2,940)                  12,686                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (20,089,522)        6,590,838            1,870,916            4,185,053            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน (17,004,795)        (28,880,497)        -                           -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื0อการลงทุน 23,346,837          26,038,728          -                           -                           

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (309,088)             (230,236)             -                           (74,948)                

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (102,938)             (274,208)             (31,690)                (62,912)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,619                   6,180                   (237,922)             256                      

เงินสดจ่ายจากการซื�อบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (2,446,155)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 5,931,635            (3,340,033)          (269,612)             (2,583,759)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 17,680,000          2,400,000            -                           -                           

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (2,000,000)          (4,000,000)          -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (1,601,304)          (1,601,294)          (1,601,304)          (1,601,294)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 14,078,696          (3,201,294)          (1,601,304)          (1,601,294)          

เงินสดเพิ(มขึ&น (ลดลง) สุทธิ (79,191)                49,511                 -                           -                           

เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,180,482            1,130,971            70                        70                        

เงินสด ณ วันปลายปี 1,101,291            1,180,482            70                        70                        

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายการปรับปรุง

จากการรวมกิจการ ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน(ต ํ�ากวา่)ทุน ส่วนแบ่ง ตามแผน รวม ส่วนไดเ้สีย

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน กาํไรขาดทุน การปรับโครงสร้าง ส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ

ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอื�น การถือหุน้ภายใต้ รวมองคป์ระกอบอื�น ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุมของ

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผื�อขาย สินทรัพย์ ในการร่วมคา้ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 339                 8,006,216       1,018,408        (42,028)           940,899          (7,947)                  679,266                1,570,190                496,200          11,895,567     22,986,920     67,435            23,054,355          

เงินปันผลจ่าย 4 -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     (1,601,294)      (1,601,294)      -                     (1,601,294)           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               100,100          (100,100)         -                     -                     -                          

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     4,249,515       4,249,515       24,660            4,274,175            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                     -                     -                       143,508          (21,600)           (1,694)                  -                           120,214                   -                     (24,670)          95,544            1,314              96,858                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                       143,508          (21,600)           (1,694)                  -                           120,214                   -                     4,224,845       4,345,059       25,974            4,371,033            

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                     -                     -                       -                     (10,050)           -                           -                           (10,050)                    -                     10,050            -                     -                     -                          

หุน้บุริมสิทธิซึ� งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (3)                   3                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     -                     -                          

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     (401)               (401)                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 336                 8,006,219       1,018,408        101,480          909,249          (9,641)                  679,266                1,680,354                596,300          14,429,068     25,730,685     93,008            25,823,693          

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 336                 8,006,219       1,018,408        101,480          909,249          (9,641)                  679,266                1,680,354                596,300          14,429,068     25,730,685     93,008            25,823,693          

เงินปันผลจ่าย 4 -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     (1,601,304)      (1,601,304)      -                     (1,601,304)           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               113,200          (113,200)         -                     -                     -                          

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     4,250,119       4,250,119       5,604              4,255,723            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                     -                     -                       (267,772)         -                     (20,802)                -                           (288,574)                  -                     4,508              (284,066)         421                 (283,645)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                       (267,772)         -                     (20,802)                -                           (288,574)                  -                     4,254,627       3,966,053       6,025              3,972,078            

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                     -                     -                       -                     (10,005)           -                           -                           (10,005)                    -                     10,005            -                     -                     -                          

หุน้บุริมสิทธิซึ� งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (150)                150                 -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     -                     -                          

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                     -                     -                       -                     -                     -                           -                           -                               -                     -                     -                     (138)               (138)                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 186                 8,006,369       1,018,408        (166,292)         899,244          (30,443)                679,266                1,381,775                709,500          16,979,196     28,095,434     98,895            28,194,329          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ1นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสมทุนที�ออกและชาํระแลว้



สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั เงินลงทุนเผื�อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 339                    8,006,216         298                    7,031,225         (72,892)                         230,996                158,104                      496,200            2,350,582         18,042,964       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (1,601,294)        (1,601,294)        

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  100,100            (100,100)           -                        

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        2,000,727         2,000,727         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        60,694                          -                            60,694                        -                        (4,570)               56,124              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        60,694                          -                            60,694                        -                        1,996,157         2,056,851         

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (1,506)                   (1,506)                         -                        1,506                -                        

หุ้นบุริมสิทธิซึ�งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (3)                      3                        (3)                      3                        -                                    -                            -                                  -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 336                    8,006,219         295                    7,031,228         (12,198)                         229,490                217,292                      596,300            2,646,851         18,498,521       

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 336                    8,006,219         295                    7,031,228         (12,198)                         229,490                217,292                      596,300            2,646,851         18,498,521       

เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (1,601,304)        (1,601,304)        

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  113,200            (113,200)           -                        

กาํไรขาดทุนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        2,263,594         2,263,594         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (121,775)                       -                            (121,775)                    -                        (8,262)               (130,037)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (121,775)                       -                            (121,775)                    -                        2,255,332         2,133,557         

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (1,501)                   (1,501)                         -                        1,501                -                        

หุ้นบุริมสิทธิซึ�งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (150)                  150                    (132)                  132                    -                                    -                            -                                  -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 186                    8,006,369         163                    7,031,360         (133,973)                       227,989                94,016                        709,500            3,189,180         19,030,774       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี?

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ



1 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2558 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                 
พ.ศ. 2547 และอา้งอิงตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดง
รายการในงบการเงินไดท้าํขึ�นเพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. ที� สนส. 21/2558 เรื�อง การ
จดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ�งที�เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินลงวนัที� 4 ธนัวาคม 2558  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี       

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม  

ก) งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัทิสโกจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ตามรายละเอียด
ที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ   
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชี และใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญั
เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก           
งบการเงินรวมนี�แลว้  



2 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อย ส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) บริษทัฯได้จดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เริ� มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและที�จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี�  

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'เริ'มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่
ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที�กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสําคญัซึ� งฝ่าย
บริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้เลือกที�จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกบัเงินลงทุน 
ดงัต่อไปนี�มาถือปฏิบติัตั�งแต่ปี 2557 ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 10 เรื'อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เนื�อหาเกี�ยวกับการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที�เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 เรื� อง                 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปลี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาว่า        
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี�ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที�เขา้
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และตน
สามารถใช้อาํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งก็ตาม การเปลี�ยนแปลงที�สําคญันี� ส่งผล
ให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่าบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการที�เขา้ไปลงทุน
หรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 กาํหนดให้บริษทัฯทบทวนการประเมินเงินลงทุนของบริษทัฯ 
เพื�อสรุปว่ามีอาํนาจควบคุมในเงินลงทุนนั�นหรือไม่ ซึ� งบริษทัฯเปลี�ยนข้อสรุปผลการควบคุมจากการ
ประเมินเงินลงทุนในบริษทั ทิสโกโ้ตเกียวลิสซิ�ง จาํกดั ณ วนัที�นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 
10 มาใช้เป็นครั� งแรก จากเดิมแสดงรายการเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ เนื�องจากไม่เข้า
เงื�อนไขการควบคุมตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 ดงันั�นบริษทั ทิสโก้
โตเกียวลิสซิ�ง จาํกดั จึงมีสถานะเป็นบริษทัร่วมคา้ตั�งแต่เดือน ธนัวาคม NOOP ซึ� งเป็นวนัที�บริษทัฯเขา้ซื�อ       
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว เนื�องจากบริษทัฯไม่ไดค้วบคุมอยา่งเบ็ดเสร็จในบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว ประกอบ
กบัสิทธิในการออกเสียงที�เหลือร้อยละ 49 ถือโดยผูถื้อหุ้นใหญ่อีกรายหนึ� ง ซึ� งบริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลง
ระหว่างผูถื้อหุ้นกบัผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวเพื�อตดัสินใจร่วมกนัในการดาํเนินงาน ดงันั�น เมื�อพิจารณาตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 บริษทัฯจึงไม่รวมงบการเงินของบริษทั ทิสโก้
โตเกียวลิสซิ�ง จาํกดั ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 11 เรื'อง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง ส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้ ซึ� งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดใหกิ้จการที�ลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาวา่ตนมีการ
ควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอื�นในกิจการนั�นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุน
รายอื�นในกิจการที�ถูกลงทุนนั�นแลว้ให้ถือวา่กิจการนั�นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจาก
นั�น กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั�นว่าเป็น การดาํเนินงานร่วมกนั 
(Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบั
ประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์
หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนที�ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 12 เรื'อง การเปิดเผยข้อมูลเกี'ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื'น  

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที�มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี� จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกบัเงินลงทุนขา้งตน้ที�บริษทัฯเลือกนาํมาปฏิบติัก่อนวนัที�            
มีผลบงัคบัใช ้ยงัมีมาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงดงัต่อไปนี� ที�มีการเปลี�ยนแปลงในหลกัการสําคญั              
ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที' 19 (ปรับปรุง 2557) เรื'อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน 
ก็ได ้

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื�องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นอยู ่         
แต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 13 เรื'อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี� สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี� และใช้วิธี
เปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�   

มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวทางปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน
ที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ� งฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวทางปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อ
นาํมาถือปฏิบติั 
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1.4 นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

1.4.1 การรับรู้รายได ้

ก)   ดอกเบี�ยและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชื�อ 

ดอกเบี�ยของเงินใหสิ้นเชื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื�อจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

บริษทัย่อยมีนโยบายหยุดบนัทึกรายไดด้อกเบี�ยคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชื�อธุรกิจที�ผิดนัด
ชาํระดอกเบี� ยเกินกาํหนดหนึ� งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชื�อประเภทอื�นที�ผิดนัดชาํระ
ดอกเบี�ยเกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระและจะยกเลิกรายการดอกเบี�ยคา้งรับที�
ได้บนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วนั�นออกจากบญัชี สําหรับการบนัทึกรายได้ดอกเบี� ยรับหลงั
จากนั�นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

กรณีเงินใหสิ้นเชื�อเพื�อซื�อหลกัทรัพยซึ์� งคา้งชาํระดอกเบี�ยเกินกวา่กาํหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้
ดอกเบี�ยเป็นรายได ้และจะรับรู้ดอกเบี�ยจากเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�ดงักล่าวตามเกณฑ์เงินสด
ทั�งนี�บริษทัยอ่ยจะรับรู้ดอกเบี�ยเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอีกเมื�อบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระหนี� ที�
คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 

ในกรณีที�ดอกเบี�ยหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัbวเงินหรือเงินให้สินเชื�อแลว้ ดอกเบี�ยหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลี�ยเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัbวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชื�อนั�น 

ข)  ดอกเบี�ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบี� ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มื�อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค)  ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์

ค่านายหนา้จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละค่านายหนา้จากการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า
ถือเป็นรายได ้ณ วนัที�เกิดรายการ   

ง) กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย    
ณ วนัที�เกิดรายการ 

จ)  ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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1.4.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี�ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัbวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบี�ยนั�นจะบนัทึกเป็นดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลี�ย
เท่าๆกนัตลอดอายขุองตัbวเงินนั�น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื�อ 

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการ 
ให้เช่าซื�อ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและแสดงหกัจากรายได้
ดอกเบี�ยตลอดอายขุองสัญญาเช่าซื�อ 

รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ที�เกิดขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อ 

1.4.3 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซื�อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตาม
ธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยมีการกาํหนดวนัเวลา และราคาที�แน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินที�จ่าย
สําหรับหลักทรัพย์ซื�อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืน
ดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

ภายใตส้ัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน บริษทัย่อยไดรั้บ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนัซึ� งสามารถนาํหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซื�อคืนอีกทอดหนึ�งหรือขายหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัได ้

ผลต่างระหวา่งราคาซื�อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงซึ� งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบี�ยรับ 

1.4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 
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ค) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและ
หักดว้ยค่าเผื�อการด้อยค่า (ถา้มี) บริษทัฯและบริษทัย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ�ากว่า
มูลค่าตราสารหนี� ตามอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็น
รายการปรับกบัดอกเบี�ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ� งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถา้มี) และเงินลงทุนในการร่วมคา้ที�แสดงอยู่ในงบ
การเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ฉ) บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนซึ� งบริษทัย่อยรับโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากลูกหนี� ที�มีการ
ปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา และถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ Nd เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม เนื�องจากบริษทัย่อยตอ้งจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที�มีสัดส่วนการลงทุนตั�งแต่ร้อยละ 
20 เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งตอ้งบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม 
เนื� องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ มี อิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินและ                        
การดาํเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึ� งอยู่ภายใต้การจดัการที�เป็นอิสระของผูจ้ดัการ
กองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ 
สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี� ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอื�นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ฌ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ญ) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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ฎ) ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปอีกประเภทหนึ� ง บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอน
เปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอน
จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

ฏ) รายการซื�อขายเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตามเกณฑ์วนัที�ครบกาํหนดชาํระ 
(Settlement date) 

1.4.5 เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนซึ� งถือเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคา
ทุนที�จ่ายซื�อสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี�  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนได้มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  บริษทัย่อยจะโอนเงิน
ลงทุนในลูกหนี�ดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื�อ
หนี�สงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงมูลค่ายติุธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อ
หรือรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  บริษทัย่อยพิจารณาบนัทึกค่าเผื�อ
หนี� สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�  

1.4.6 ลูกหนี� /เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 

ลูกหนี� สํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี� ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์�เกิดจากการชาํระราคา
ซื�อขายหลกัทรัพยผ์่านสํานกัหกับญัชีของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และยอดดุลสุทธิลูกหนี�สํานกัหัก
บญัชีสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ รวมถึงเงินที�ไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหกับญัชีสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้ในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

 เจา้หนี�สํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หนี�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์�เกิดจากการชาํระราคา
ซื�อขายหลกัทรัพยผ์า่นสํานกัหกับญัชีของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และยอดดุลสุทธิเจา้หนี�สํานกัหัก
บญัชีสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

1.4.7 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�แสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�  



9 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ซึ� งแสดงสุทธิจาก             
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ� นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชี และเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.4.8 ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์
และลูกหนี� ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ โดยลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์
รวมถึงลูกหนี� ที�ซื�อขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหนี� ธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหนี� อื�น 
เช่น ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี ประนอมหนี�หรือผอ่นชาํระ 

1.4.9 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี�  

ก) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่  
ลูกหนี� และส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี� ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ�มด้วยจาํนวนเงินเพิ�มเติมที�คาดว่าจะเรียกเก็บจาก
ลูกหนี�ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี�จากประสบการณ์ในการพิจารณา
ความเสี�ยงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ  

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเวน้ลูกหนี� ตาม
สัญญาเช่าซื� อที�จ ัดชั� นปกติและจัดชั� นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษัทย่อยกันสํารองในอัตรา                 
ไม่ต ํ�ากว่าร้อยละ P และอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ N ของมูลหนี� หลังหักหลักประกันไม่รวม
ดอกเบี�ยคา้งรับ ตามลาํดบั 

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�ดอ้ยคุณภาพที�จดัชั�นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี� ดังกล่าวในอัตราร้อยละ Pdd สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี� ตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี�หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�
คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยคิดลดและระยะเวลาที�คาด
วา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อจดัชั�นปกติ จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี� ตามสัญญา            
เช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ บริษทัยอ่ยกนัเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) โดยใชว้ิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามพฤติกรรม
ของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 

ทั�งนี� การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที� n สิงหาคม NOO1  
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ข) บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญโดยประเมินฐานะของลูกหนี�
แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี�ยงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยที์�ใช้ค ํ�าประกนั 
และตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญเมื�อหนี� นั�นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที�จะ
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั�งนี�บริษทัยอ่ยถือพื�นฐานการจดัชั�นและการตั�งสํารองตามหลกัเกณฑ์
ที�กาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัอื�น
ประกอบ 

ค) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจให้เช่าซื�อกันเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) 
โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตาม
พฤติกรรมของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 

ง) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� อื�นตั�งขึ�นโดยประมาณจากจาํนวนหนี� ที�อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี� ไม่ได้ ซึ� งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี� คงค้าง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน  

จ) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�ตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี� เป็นหนี� สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ และหนี� สูญที�ไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในรอบบญัชีที�ไดรั้บคืน 

1.4.10 การปรับปรุงโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

  บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี
ปัญหาตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบญัชีเรื�อง “การบญัชี
สําหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา” โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที�
รับโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถา้มี) แต่ไม่
เกินยอดหนี�คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 ในกรณีที�เป็นการปรับโครงสร้างหนี� ที�บริษทัยอ่ยยินยอมผ่อนปรนเงื�อนไขในการชาํระหนี�  บริษทั
ยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหนี�หลงัการปรับโครงสร้างหนี� โดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราตน้ทุนทางการเงิน ณ วนัปรับโครงสร้างหนี�  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�อตัราตน้ทุนทางการเงินตํ�ากว่าอตัราดอกเบี� ยที�กาํหนดตามเงื�อนไขใหม่ 
บริษทัยอ่ยจะใช้อตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตามเงื�อนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด ซึ� งผลต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของหนี�กบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�  ณ วนัที�ปรับโครงสร้างหนี�จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั�ง
จาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที�เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี� โดย
การยินยอมลดเงินตน้ หรือดอกเบี�ยที�บนัทึกในบญัชีหลงัหกัเงินสํารองที�กนัไวแ้ลว้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการปรับโครงสร้างหนี�  
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1.4.11 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 

 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยบ์นัทึกสินทรัพยป์ระเภทเงินสดที�ลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อย
เพื�อการซื�อขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด และการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยใ์นบญัชี
เพื�อลูกค้าของบริษทัเพื�อการควบคุมภายใน และ ณ วนัที�ในงบการเงินบริษทัย่อยจะตดัรายการ
ดงักล่าวในส่วนที�ไม่มีภาระคํ�าประกนัออกทั�งดา้นสินทรัพยแ์ละหนี� สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์
ที�เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั�น 

1.4.12 การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยบริษทัยอ่ย
จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัผูย้มืและใหย้มืหลกัทรัพยซึ์� งเป็นลูกคา้ของบริษทั 

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระที�ตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยที์�ยืมมาซึ� งไดน้าํไปให้ยืมต่อเป็น “เจา้หนี� หุ้น
ยืม” และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซึ์� งนาํไปให้ลูกคา้ยืมต่อเป็น “ลูกหนี� ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัสิ�นปี บริษทัยอ่ยปรับปรุงบญัชีเจา้หนี� หุน้ยมืและลูกหนี�ยมืหลกัทรัพยโ์ดยคาํนวณ
จากราคาเสนอขาย ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึก
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี�   
บริษทัย่อยบนัทึกเงินสดที�นําไปวางเป็นประกันหรือเงินสดที�ลูกหนี� ยืมหลกัทรัพยน์ํามาวางเป็น
ประกนัในบญัชี “ลูกหนี�ทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หนี�ทรัพยสิ์นวางประกนั” ค่าธรรมเนียมการ
ยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

1.4.13 ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ได้แก่ ทรัพยสิ์นที�ยึดคืนจากลูกหนี� ที�คา้งเกินกาํหนดชาํระเป็นเวลานานหรือ
ลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี�  มูลค่าของทรัพยสิ์นที�ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ� งพิจารณาตาม
มูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์น ณ วนัที�ไดรั้บโอนแต่ไม่เกินยอดหนี�คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) 
หรือมูลค่าที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ มูลค่าที�จะไดรั้บพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมิน
ของทรัพยสิ์นที�ยดึหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย และบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร
บนัทึกสาํรองเผื�อการลดมูลค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ�มเติมตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก                     
การจาํหน่ายรับรู้เมื�อมีการจาํหน่าย 
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1.4.14 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่าเริ� มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ� งรวม
ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�เกิดขึ�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
ออกจากบญัชี (ถา้มี) 

1.4.15 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสํานกังาน และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที�ตี
ใหม่หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอาคารชุดสํานกังานในราคาทุน ณ วนัที�ไดสิ้นทรัพย์
มา หลงัจากนั�นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทั�งนี� บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการ
ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� งคราวเพื�อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซึ� งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกาํไร        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ใน
ส่วนของเจา้ของ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาลดลงโดยที�บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดเ้คยรับรู้ราคาที�ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นี�
จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เคยลดลงซึ�งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและยงัมียอดคงคา้ง
ของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนที�ลดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจาํนวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�
เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั�น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง โดยจาํนวนของส่วนเกินทุนที�
โอนไปยงักาํไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื� อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่กบัค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ั�น ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ค่าเสื�อมราคาของอาคารชุดสํานกังาน และอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาที�ตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเวน้การคิดค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื�อสารคาํนวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ n ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีที�ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี�  

อาคารและห้องชุดสาํนกังาน  - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 5, 20 ปี 

เครื�องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์  - 3, 5 ปี 

ยานพาหนะ  - 5, 6 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี�  

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�ตีราคาเพิ�ม รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์
รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

1.4.16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื�อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ รายจ่ายค่าสิทธิq
เพื�อใชป้ระโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี�  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ - O ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใชสิ้ทธิ - n ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีที�ใชง้าน 

1.4.17 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี� สินนั�น ซึ� งจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื�อรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�บนัทึกไวเ้กิดขึ�นจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีจากการ
ดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีนั�นมาใช้ประโยชน์ได ้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี� สินภาษีเงินได ้
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที�
เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิ�น
รอบระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

1.4.18 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ซึ� งแสดงว่า
สินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� ของการดอ้ยค่า หรือเมื�อตอ้ง
ทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประมาณมูลค่าที�
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ทั�งนี�  มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่า
สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบั
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้
ในกรณีสินทรัพยซึ์� งใชว้ิธีการตีราคาใหม่ และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วน
ของเจา้ของ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยที์�เคยบนัทึกไว ้

1.4.19 การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสด
จากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเสี�ยงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั�น ถา้บริษทัฯและบริษทั
ย่อยไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซึ้� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมด
ของสินทรัพยท์างการเงินนั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมีอาํนาจควบคุม บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนั�นต่อไปตามขอบเขตของความเกี�ยวขอ้งต่อเนื�องกบั
สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อหนี� สินทางการเงินนั�น
สิ�นสุดลง เช่น เมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสัญญาไดสิ้�นสุด ยกเลิก หรือครบกาํหนด 
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1.4.20 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้น
การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดาํเนินงาน  

1.4.21 ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายโบนสัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งถือเป็นผลตอบแทน             
การปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานที�จ่ายชาํระดว้ยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าใชจ่้ายและโบนสัคา้งจ่ายส่วนนี� เมื�อพนกังานไดรั้บสิทธิเนื�องจาก
ถือวา่ไดรั้บบริการจากพนกังานแลว้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยใชร้าคาหุ้น
ถัวเฉลี�ยรายวนัตั� งแต่วนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานเป็นเกณฑ์และจะรับรู้
ค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงตามการเปลี�ยนแปลงของราคาหุ้นเพื�อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ
หนี� สินโบนสัคา้งจ่าย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานแต่ละปี จนกว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
จ่ายชาํระโบนสัคา้งจ่ายเสร็จสิ�น 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�
พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินที�บริษทัฯและบริษทัย่อย
จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ ซึ� งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน นอกจากนั�น บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบกาํหนดเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ� ง            
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

1.4.22 ประมาณการหนี� สิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

1.4.23 ตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  

การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที� nr เรื�อง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ก) บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้ตามมูลค่ายุติธรรม บริษทั
ยอ่ยรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คํานวณตามราคาตลาด หรือตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับทั�วไป กรณีที�ไม่มีราคาตลาด 

ข) บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยรั์บรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาซื�อขายล่วงหน้าซึ� งมีไวเ้พื�อคา้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซื�อขายล่วงหน้าคาํนวณจากราคาที�ใช้ชําระราคา ณ สิ�นวนัทาํการของบริษทั ตลาด
อนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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ค) บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี�ยง
ในกระแสเงินสดโดยใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ดงันี�  

ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยง บริษทัย่อยมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารซึ� งระบุถึง
ความสัมพนัธ์ของตราสารป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง รวมถึง
วตัถุประสงคใ์นการบริหารความเสี�ยงของกิจการและกลยุทธ์ในการป้องกนัความเสี�ยง บริษทั
ยอ่ยยงัไดจ้ดัทาํเอกสารการประเมินประสิทธิผลของตราสารที�ใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงวา่มี
ประสิทธิผลสูงในการหักกลบกบัการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดที�เกิดจากรายการที�มีการ
ป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ โดยทาํการประเมินประสิทธิผล ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยง
และทาํอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนที�มีประสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง
ในกระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนที�ไม่มี
ประสิทธิผลของตราสารป้องกนัความเสี�ยงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนสะสม
ที�รับรู้ในส่วนของเจา้ของจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�รายการที�มีการป้องกนั
ความเสี�ยงมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน 

เมื�อตราสารป้องกนัความเสี�ยงหมดอายุหรือไม่เขา้เงื�อนไขของการใช้การบญัชีป้องกนัความ
เสี�ยงอีกต่อไป กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�ไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของจะรับรู้ใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

1.4.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่าย
เพื�อโอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและ
ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มี
สภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพ
คล่องได้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
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ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินใน          
งบการเงินออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณ
ขึ�น  

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา
รายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

1.4.25 เครื�องมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับที�  107 เรื� อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื� องมือทางการเงิน” 
ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ เงินลงทุน ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ลูกหนี� สํานกัหักบญัชี 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(หนี� สิน) หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกู้ยืม 
เจา้หนี� ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และเจา้หนี� สํานักหักบญัชี บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีความเสี� ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ n.n8 
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ข) มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักดว้ยค่าเผื�อ             
หนี�สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วง
นํ�าหนกั (Duration) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั P ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรม
ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัมากกวา่ P ปีที�มี
ราคาซื�อขายในตลาดจะใช้ราคาซื�อขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมที�ดีที�สุด ส่วน
กรณีที�ไม่มีราคาซื�อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบี� ยในตลาดที�ใช้กันอยู่ในปัจจุบนัสําหรับตราสารที�มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกันใน      
การประมาณมูลค่ายติุธรรม   

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินตาม
หลกัเกณฑด์งันี�   

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� นหรือมีอตัราดอกเบี�ย
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี� ยในตลาด ไดแ้ก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย)์ ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ลูกหนี� สํานักหักบญัชี                 
เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ และเจา้หนี�สํานกัหักบญัชีแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- เงินลงทุนในตราสารหนี�  แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 

- เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที�เป็นเงินลงทุนใน      
ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส              
เงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื�นที�มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั  

- เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และดอกเบี� ยค้างรับ ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและเงินให้
สินเชื�อรายย่อยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และ
ดอกเบี�ยคา้งรับตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เนื�องจากเงิน
ให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและ
เงินใหสิ้นเชื�อรายยอ่ยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตตามสัญญาคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ยสําหรับการปล่อยสินเชื�อ     
รายใหม่ในปัจจุบนั 

- ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสําหรับ
เงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 



21 

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซึ�งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นํามาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ในตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัรา
แลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทน
ของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ บริษทัยอ่ยไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตของ
คู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

1.4.26 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนัและแสดงจาํนวนสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงินเมื�อมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวม้าหกักลบลบหนี�กนั และตั�งใจที�จะ
จ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที�
จ่ายชาํระหนี� สิน 

1.4.27 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที�สาํคญั  มีดงันี�  

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน               
การพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
จากความเสี�ยงดา้นเครดิตที�อาจเกิดขึ�น ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�
คาดวา่จะเกิดขึ�นจากเงินใหสิ้นเชื�อเมื�อลูกหนี� มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี� เงินตน้และ/หรือดอกเบี�ย 
โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี� รายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชาํระหนี�  และการใช้
ประมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีต การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั�งนี�การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที�
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ดงันั�นการปรับปรุงค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญอาจ
เกิดขึ�นไดใ้นอนาคต  
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มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที�ไม่มีการ
ซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน
มูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเสี� ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื�องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรของมูลค่า                
ที�ใช้ในการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และ             
การเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุน
ทั�วไป เมื�อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน 
หรือเมื�อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ� งประเมินโดย       
ผูป้ระเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุน             
ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณา
จากรายได ้เนื�องจากไม่มีราคาในตลาดที�สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานที�สําคญัที�ใชใ้นการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.10 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการ
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานกังานดว้ยราคาที�ตีใหม่ ซึ� งราคาที�ตีใหม่นี� ได้
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.11  

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 



23 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ช ้เมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ใน
การนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงาน  

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี� สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

การนําบริษทัย่อยมารวมหรือตัดออกในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยที�นาํมารวมเพื�อจดัทาํงบการเงินรวมหรือไม่ 
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2. ข้อมูลทั'วไป 

2.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ� นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อการลงทุน 
(Holding company) โดยมีฐานะเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มทิสโก ้ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่� 48/49 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั�น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2.2 ทุนเรือนหุ้น 

 หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทุกประการ เวน้แต่ขอ้กาํหนดบางประการเกี�ยวกบั
เงินปันผลและบุริมสิทธิอื�นๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เช่น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลร่วมกบัผูถื้อหุ้นสามญั
ดว้ย แมบ้ริษทัฯมิไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในปีใด บริษทัฯอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิตามอตัราที�กาํหนดดังกล่าวก็ได้ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีที�บริษทัฯ
ประกาศจ่ายเท่านั�น และไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลยอ้นหลงัสําหรับปีที�บริษทัฯมิไดป้ระกาศจ่าย และตั�งแต่
วนัที� nd มิถุนายน 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

2.3 สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา PP{ แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ O ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามมาตรา 90 
ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องที�จ่ายให้กับ
กรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย 
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2.5 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� งเทียบเคียง
กบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

3. ข้อมูลเพิ'มเติม 

3.B    งบการเงินรวม 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ� งรวมในการจดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม NOO| และ NOO} มีดงันี�   

   (หน่วย: ร้อยละ) 

  จดัตั�งขึ�นใน 
อตัราร้อยละของการถือหุ้น

โดยบริษทัฯ 
ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

   2558 2557 

บริษทัย่อยที'บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั จดัการลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั เช่าซื�อและสินเชื�อรายยอ่ย ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั เช่าซื�อและสินเชื�อรายยอ่ย ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั  
 (อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) 

เช่าซื�อ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ ไทย 99.97 99.97 
บริษทัย่อยที'บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 51.00 51.00 
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3.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557  

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

และกองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู P,588,605 - 1,588,605 1,788,596 - 1,788,596 
ธนาคารพาณิชย ์ 311,976 19,005,148 19,317,124 417,037 31,946,178 32,363,215 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 112 10,245,723 10,245,835 92 3,875,557 3,875,649 

รวม 1,900,693 29,250,871 31,151,564 2,205,725 35,821,735 38,027,460 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 1,317 9,672 10,989 13,811 15,197 29,008 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - - - - 

รวมในประเทศ 1,902,010 29,260,543 31,162,553 2,219,536 35,836,932 38,056,468 

ต่างประเทศ       
ดอลลาร์ฮ่องกง 92 - 92 35 - 35 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - - - 1,490 - 1,490 

รวมต่างประเทศ 92 - 92 1,525 - 1,525 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 1,902,102 29,260,543 31,162,645 2,221,061 35,836,932 38,057,993 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 416,681 - 416,681 529,065 - 529,065 

รวม 416,681 - 416,681 529,065 - 529,065 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 42 - 42 116 - 116 

รวมในประเทศ 416,723 - 416,723 529,181 - 529,181 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ ที�มีภาระคํ�าประกนั 
งบการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ประเภทของการวางเป็นประกนั 

 2558 2557  

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยในประเทศ 10 10 ค ํ�าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
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บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืน
ภาคเอกชนโดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื�อคืนภาคเอกชน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ธนาคารพาณิชย ์ 27,500 34,400 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ธนาคารพาณิชย ์ 27,789 34,218 

3.3 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap 
agreement) และสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือ
บริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินใหสิ้นเชื�อ ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเสี�ยง สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลี�ยน - - - - 5,219 3,296,300 

อตัราดอกเบี�ย - 41,898 1,200,000 - 35,510 1,200,000 

รวม - 41,898 1,200,000 - 40,729 4,496,300 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.4 เงินลงทุน 

3.4.1 จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 NOO| NOO} 

เงนิลงทุนเผื'อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,352,523 12,060,173 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1,398,187 811,472 
ตราสารหนี�ต่างประเทศ O - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 335,047 604,417 
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนในประเทศ N|,519 28,141 
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 773,250 843,774 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื'อขาย 7,886,071 14,346,517 

ตราสารหนี%ที'จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 14,402 17,816 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (14,211) (17,394) 

รวมตราสารหนี%ที'จะถือจนครบกาํหนด  191 422 

เงนิลงทุนทั'วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 493,479 493,479 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (47,322) (44,961) 

รวมเงนิลงทุนทั'วไป 446,157 448,518 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 8,332,419 14,795,457 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 NOO| NOO} 

เงนิลงทุนเผื'อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยอื์�น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 773,250 843,774 
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ในเดือนสิงหาคม 2557 ธนาคารทิสโก้ได้ทาํรายการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาก              
เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดเป็นเงินลงทุนชั�วคราวประเภทหลกัทรัพย ์        
เผื�อขายเพื�อให้สอดคล้องกบัการบริหารสภาพคล่องของธนาคารด้วยราคายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยน
ประเภท เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�โอนเปลี�ยนประเภทมีราคาทุนตัดจาํหน่าย ณ วนัโอนจาํนวนเงิน
ประมาณ 3,001 ลา้นบาท ธนาคารทิสโกบ้นัทึกผลต่างระหวา่งราคาทุนตดัจาํหน่ายและมูลค่ายุติธรรมเป็น
กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 73 ลา้นบาท และแสดงไวภ้ายใตส่้วน
ของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงิน ทั�งนี�  ธนาคารทิสโกไ้ดจ้าํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 2,960 ลา้นบาท 
โดยมีกาํไรที�เกิดขึ�นจริงในปี 2558 และ 2557 จาํนวน 1 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.4.2 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 

ไม่เกิน        
P ปี P - O ปี เกิน O ปี รวม 

ไม่เกิน        
P ปี P - O ปี เกิน O ปี รวม 

เงินลงทุนเผื'อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,605 747 - 5,352 11,087 973 - 12,060 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 107 1,291 - 1,398 1 810 - 811 

รวม 4,712 2,038 - 6,750 11,088 1,783 - 12,871 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 4,711 2,038 - 6,749 11,087 1,783 - 12,870 

ตราสารหนี%ที'จะถือจนครบกาํหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา P� - - 14 13 5 - 18 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (14) - - (14) (12) (5) - (17) 

รวม - - - - 1 - - 1 

รวมตราสารหนี% 4,711 2,038 - 6,749 11,088 1,783 - 12,871 

3.4.3 เงินลงทุนที�มีภาระผกูพนั 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม  
ประเภทเงินลงทุน 2558 2557 ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 2 คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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3.4.4 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที�ประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 

3.4.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์�นที�บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไป                 
ของจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายแลว้ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 NOO| NOO} 

 มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  
 บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน 

ชื�อหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน 

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

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 19,296,832 19,296,784 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 284,107 207,228 73,245 73,245 
 284,107 207,228 19,370,077 19,370,029 

n.O.P เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื�อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ประเภทหลกัทรัพยที์�ลงทุน  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
สัดส่วนการถือหุน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                       

31 ธนัวาคม 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที'บริษัทฯถอืหุ้นโดยตรง         
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร               หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 17,641 17,641 1,106 1,106 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จาํกดั 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 1,075 1,075 175 150 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

จดัการลงทุน หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 110 110 505 400 

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  เช่าซื�อและ              หุน้บุริมสิทธิ หุน้บุริมสิทธิ 99.99 99.99 3 3 - - 
 สินเชื�อรายยอ่ย หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 270 270 - - 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�น 

เทคโนโลยี จาํกดั  
การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 22 22 48 17 

บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั  เช่าซื�อและ            
สินเชื�อรายยอ่ย 

หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 137 137 - - 

บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั 
(อยูใ่นระหวา่งการชาํระ
บญัชี) 

เช่าซื�อ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 142 142 - - 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ ทิสโก ้
จาํกดั 

การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 5 5 8 20 

บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั 99.97 99.97 1 1 - - 
      19,406 19,406 1,842 1,693 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า      (109) (109)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      19,297 19,297   
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3.5.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ� งเป็นเงินลงทุนในกิจการที�บริษทัฯและบริษทัอื�นควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ทิสโก ้โตเกียว           

ลีสซิ�ง จาํกดั  
ลีสซิ�ง �r.dd �r.dd 73,245 73,245 284,107 207,228 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว              
ลีสซิ�ง จาํกดั  

ลีสซิ�ง �r.dd �r.dd 73,245 73,245 - - 73,245 73,245 

ข)  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม 
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที�ควบคุม
ร่วมกนั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
nP ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื�นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                      
nP ธนัวาคม 

เงินปันผลรับ                                      
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                        

nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั ทิสโก ้ โตเกียว 
ลีสซิ�ง จาํกดั  97,655 52,129 (20,776) (2,048) - - 



33 

ค) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ที�มีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซิ�ง จาํกดั 49% กิจการร่วมคา้ดงักล่าวดาํเนิน
ธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิ�ง เงินลงทุนในบริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซิ�ง จาํกดับนัทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
(Equity method) ในงบการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินแบบยอ่ของการร่วมคา้ดงักล่าวแสดงดงัต่อไปนี�  

 สรุปรายการฐานะการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2558 2557 
สินทรัพย ์   
สินทรัพยห์มุนเวยีน:   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68 20 
ลูกหนี� ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 3,043 2,268 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 265 49 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,376 2,337 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน:   
ลูกหนี� สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5,780 5,309 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 557 167 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,337 5,476 
รวมสินทรัพย ์ 9,713 7,813 
หนี� สิน 
หนี� สินหมุนเวยีน:   
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 5,419 5,220 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มืส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 121 426 
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 628 307 
รวมหนี� สินหมุนเวยีน 6,168 5,953 
หนี� สินไม่หมุนเวยีน:   
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด                      

ชาํระภายในหนึ�งปี 2,491 1,291 
หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 169 146 
รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 2,660 1,437 
รวมหนี� สิน 8,828 7,390 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 306 - 
สินทรัพยสุ์ทธิ 579 423 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของของบริษทัฯ 49% 49% 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 284 207 



34 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซื�อ 483 353 
รายไดอื้�นๆ 237 43 
รวมรายได ้ 720 396 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 101 24 
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 211 168 
ค่าใชจ่้ายอื�นๆ 141 71 
รวมค่าใชจ่้าย 453 263 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 267 133 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (52) (27) 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (16) - 
กาํไรสาํหรับปี 199 106 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (42) (4) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 157 102 

ง)   ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นของกิจการที�ควบคุมร่วมกนั 

การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย 962 692 
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3.6 เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี%และดอกเบี%ยค้างรับ 

3.6.1   จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 
เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี%   
เงินใหสิ้นเชื�อ 67,597,088 76,978,228 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 191,591,969 208,226,729 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 794,467 1,077,970 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (21,465,152) (23,233,476) 
หกั: เงินรับล่วงหนา้สญัญาเช่าทางการเงิน (258,535) (265,622) 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  238,259,837 262,783,829 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 542,488 572,383 
หกั:  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (6,168,270) (6,950,423) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 232,634,055 256,405,789 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 
เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี%   
เงินใหสิ้นเชื�อ 2,699,200 3,154,300 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ  - - 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 2,699,200 3,154,300 

3.6.2  จาํแนกตามสกุลเงินและถิ�นที�อยูข่องลูกหนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 NOO| NOO}  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 238,259,837 - 238,259,837 259,487,529 - 259,487,529 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา - - - - 3,296,300 3,296,300 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�                             

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 238,259,837 - 238,259,837 259,487,529 3,296,300 262,783,829 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 NOO| NOO} 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,699,200 - 2,699,200 3,154,300 - 3,154,300 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�                        

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 2,699,200 - 2,699,200 3,154,300 - 3,154,300 
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3.6.3   จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั�น 
       (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ  

บริษทัยอ่ยอื�น รวม 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่      
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร่ 544,563 10,828 6,785 609 913 563,698 - 563,698 
อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย ์ 21,029,756 303,367 136,641 66,178 898,003 22,433,945 - 22,433,945 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้าง 13,399,556 104,495 32,558 28,912 41,779 13,607,300 - 13,607,300 
การสาธารณูปโภคและบริการ 25,477,605 323,628 190,640 85,785 80,828 26,158,486 - 26,158,486 
การบริโภคส่วนบุคคล        

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 131,084,288 13,795,644 1,967,760 1,575,046 1,122,520 149,545,258 3,730,552 153,275,810 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 14,045,726 1,269,289 278,552 111,200 18,746 15,723,513 263,003 15,986,516 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,088,462 54,465 17,015 8,227 56,379 1,224,548 - 1,224,548 

อื�นๆ 4,435,633 393,145 83,375 62,019 35,362 5,009,534 - 5,009,534 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  211,105,589 16,254,861 2,713,326 1,937,976 2,254,530 234,266,282 3,993,555 238,259,837 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 308,968 193,311 - - - 502,279 40,209 542,488 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และ

ดอกเบี�ยคา้งรับ 211,414,557 16,448,172 2,713,326 1,937,976 2,254,530 234,768,561 4,033,764 238,802,325 
 

       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 ส่วนของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ

บริษทัยอ่ยอื�น รวม 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่      
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร่ 678,918 4,782 1,925 - - 685,625 - 685,625 
อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย ์ 26,649,756 4,418,127 82,187 68,003 22,557 31,240,630 - 31,240,630 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้าง 12,581,620 121,227 33,574 21,681 14,989 12,773,091 - 12,773,091 
การสาธารณูปโภคและบริการ 30,290,942 542,126 147,555 40,706 51,002 31,072,331 - 31,072,331 
การบริโภคส่วนบุคคล         

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 141,491,289 15,130,448 2,595,705 1,737,303 388,553 161,343,298 4,362,953 165,706,251 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 13,237,195 1,121,072 253,833 84,965 12,087 14,709,152 379,192 15,088,344 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,163,235 51,545 22,652 22,019 51,366 1,310,817 - 1,310,817 

อื�นๆ 4,146,317 511,022 129,270 82,407 37,724 4,906,740 - 4,906,740 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  230,239,272 21,900,349 3,266,701 2,057,084 578,278 258,041,684 4,742,145 262,783,829 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 315,385 212,121 - - - 527,506 44,877 572,383 
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และ

ดอกเบี�ยคา้งรับ 230,554,657 22,112,47d 3,266,701 2,057,084 578,278 258,569,190 4,787,022 263,356,212 
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3.6.4 จาํแนกตามประเภทการจดัชั�นของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 

เงินใหสิ้นเชื�อ 
แก่ลูกหนี�       

และดอกเบี�ย      
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใช้
ในการตั�งค่าเผื�อ
หนี�สงสยัจะสูญ 

ค่าเผื�อหนี�                    
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินใหสิ้นเชื�อ 
แก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใช้
ในการตั�งค่าเผื�อ
หนี�สงสยัจะสูญ 

ค่าเผื�อหนี�              
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       

- จดัชั�นปกติ 211,415 189,112 1,871 230,555 207,633 1,822 

-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,448 16,195 1,163 22,112 17,843 2,494 

- จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,713 2,690 931 3,267 3,242 1,073 

- จดัชั�นสงสยั 1,938 1,931 599 2,057 2,033 623 

- จดัชั�นสงสยัจะสูญ 2,255 1,695 694 578 524 177 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 312 - - 191 

รวม 234,769 211,623 5,570 258,569 231,275 6,380 

(1) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี&คาํนวณจากมูลหนี&หลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี&เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที� 31 ธันวาคม 5667 ธนาคารฯมีสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.:;/566; จาํนวน 1,131 ล้านบาท (ณ วันที� :; ธันวาคม 
566> จาํนวน 5,75? ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจํานวน 819 ล้านบาท (ณ วันที�  :; 
ธันวาคม 566> จํานวน 2,635 ล้านบาท) ไปเป็นสํารองของลูกหนี&รายตัว ซึ� งเมื�อรวมกับยอดเงินสํารองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 4,439 ล้านบาท                
(ณ วันที� :; ธันวาคม 566> จาํนวน 3,554 ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทั&งสิ&นมีจาํนวน 5,258 ล้านบาท (ณ วันที� :; ธันวาคม 566> 
จาํนวน 6,189 ล้านบาท)  

 อตัราที�ใชใ้นการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

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

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

จดัชั�นปกติ 0.68 0.58 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5.34 3.84 2 2 
จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 23.38 23.24 100 100 
จดัชั�นสงสัย 22.91 23.39 100 100 
จดัชั�นสงสัยจะสูญ 22.57 23.33 100 100 

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

(5) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั&นตํ�าของ ธปท. 
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3.6.5    ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีลูกหนี� ภายใต้สัญญาเช่าซื� อและสัญญาเช่าการเงินรวม     
170,rdd ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 186,036 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื�อสําหรับ
รถยนต ์และสัญญาเช่าการเงินสาํหรับเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพื�อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุใน
สัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน P ปี                   

แต่ไม่เกิน O ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตาม

สัญญาเช่า 63,210 115,256 5,267 8,653 192,386 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้(1) (8,390) (10,115) (163) (2,559) (21,227) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (37) (222) - - (259) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�า               

ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 54,783 104,919 5,104 6,094 170,900 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(2)     (3,571) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    167,329 
(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ&นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื&อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง

ขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี&รายตัวแล้ว 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน P ปี                    

แต่ไม่เกิน O ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตาม

สัญญาเช่า 66,902 129,550 4,746 8,107 209,305 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้(1) (9,289) (11,508) (38) (2,168) (23,003) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (119) (146) - (1) (266) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�า                 

ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 57,494 117,896 4,708 5,938 186,036 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(2)     (3,285) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    182,751 
(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ&นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื&อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง

ขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี&รายตัวแล้ว 
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3.6.6    เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายไดข้องบริษทัยอ่ย 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ธนาคารทิสโก ้
มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                                                

ธปท.(5) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                
ของธนาคารทิสโก ้                                      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได ้(1) 7,315 7,308 8,184 11,494 

(;)  คาํนวณจากยอดหนี&เป็นรายบัญชี 
(5) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี&ยค้างรับเมื�อลกูหนี&ผิดนัดชาํระดอกเบี&ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวนัครบกาํหนดชาํระ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ยอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงิน   
    และลกูหนี� เงินใหกู้ย้มือื�นที�ระงบัการรับรู้รายได ้ 878 793 

3.6.7    รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ� งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�ของ
บริษทัยอ่ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

   
รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 21,465 23,233 

(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี&ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงที�เกิดขึ&นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื&อ 

3.6.8    การปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ลกูหนี� ที�ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�ในระหวา่งปี   
จาํนวนลกูหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�โดยการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข                 

การชาํระหนี�  (ราย) 9,589 2,657 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 3,252 966 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 3,273 973 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา (ลา้นบาท) - - 
อายสุัญญาถวัเฉลี�ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)   

ลกูหนี� เช่าซื�อ 5 5 
ลกูหนี� สินเชื�อเคหะ 3 3 
ลกูหนี� สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 4 4 
ลกูหนี� สินเชื�อธุรกิจขนาดยอ่ม 2 - 
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ข้อมูลสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที�เกี�ยวข้องกับลูกหนี� ที�ผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�   185 60 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที�ไดรั้บชาํระ  463 308 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงคา้งของ
ลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาแลว้ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท)

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที�มี     
 การปรับโครงสร้างหนี�แลว้ 11,757 3,754 2,767 1,152 

3.7 ค่าเผื'อหนี%สงสัยจะสูญ  

3.7.1    ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ�ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 1,953,919 2,599,444 1,208,484 734,070 263,755 190,751 6,950,423 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม 

ในระหวา่งปี 34,373 2,327,517 543,692 2,743,797 1,317,153 121,184 7,087,716 
หนี� สูญตดับญัชี (2,197) (3,657,883) (678,369) (2,765,734) (765,686) - (7,869,869) 
ยอดปลายปี 1,986,095 1,269,078 1,073,807 712,133 815,222 311,935 6,168,270 

 
  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํ�ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 3,411,073 1,250,788 1,086,758 377,493 96,161 108,951 6,331,224 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม 

(ลด) ในระหวา่งปี (1,453,621) 1,375,573 1,337,125 3,864,061 443,052 81,800 5,647,990 
หนี� สูญตดับญัชี (3,533) (26,917) (1,215,399) (3,507,484) (275,458) - (5,028,791) 
ยอดปลายปี 1,953,919 2,599,444 1,208,484 734,070 263,755 190,751 6,950,423 
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3.7.2     ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   
 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,492,971 3,266,701 190,751 6,950,423 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 3,060,470 3,906,062 121,184 7,087,716 
หนี� สูญตดับญัชี (4,252,975) (3,616,894) - (7,869,869) 
ยอดปลายปี 2,300,466 3,555,869 311,935 6,168,270 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  
 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   
 เป็นรายลูกหนี�  เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,058,468 3,163,805 108,951 6,331,224 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 968,218 4,597,972 81,800 5,647,990 
หนี� สูญตดับญัชี (533,715) (4,495,076) - (5,028,791) 
ยอดปลายปี 3,492,971 3,266,701 190,751 6,950,423 

3.7.3    เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 2558 2557 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 6,906 5,902 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(1) 2,224 1,873 
(;)   ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็น

สาํรองของลูกหนี&รายตัวแล้ว 

3.8 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3.8.1   เงินลงทุนในบริษัทที� มีปัญหาเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยที�      
ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื�อขาดทุนที�บนัทึก 
 ราคาทุน  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
มลูค่ายติุธรรม  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ในบญัชีแลว้ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ตราสารหนี�  - หุน้กู้(1) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั(2) 6 6 - - 6 6 
(1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  
(2) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ�งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที�เข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที�

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือบริษัทที�ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี&ย 
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3.8.2 สินทรัพย์จัดชั� นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (1) 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี�                      
ที�รับโอนมา  

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
ทรัพยสิ์นรอการขาย            
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

รวม  
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 NOO| NOO} NOO| NOO} NOO| NOO} NOO| NOO} NOO| NOO} 
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 238,906 264,939 - - - - - - 238,906 264,939 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,254 21,900 - - - - - - 16,254 21,900 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,713 3,267 - - - - - - 2,713 3,267 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 1,938 2,057 - - - - - - 1,938 2,057 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 2,255 578 49 46 14 17 1 18 2,319 659 

รวม 262,066 292,741 49 46 14 17 1 18 262,130 292,822 

(1)  มูลหนี&จัดชั&นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี&โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น  และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบันการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�ง
ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 

3.8.3 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อที�กนั
สาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี�  (Collective Approach) ของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลหนี�  
ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง                
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(;) 

อตัราที�ใชใ้นการตั�ง              
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(2) ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ(:) 

 ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 146,900 159,758 146,900 159,758 0.68 0.58 1,000 933 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 14,458 16,071 14,458 16,071 5.34 3.84 772 616 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,296 2,826 2,296 2,826 23.38 23.24 537 657 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั 1,728 1,840 1,728 1,840 22.91 23.39 396 430 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ 1,306 459 1,306 459 22.57 23.33 295 107 

รวม 166,688 180,954 166,688 180,954   3,000 2,743 

(1) บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ได้นาํมูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี&เงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญของลูกหนี&ตาม
สัญญาเช่าซื&อ 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั&งค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง
ขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี&รายตัวแล้ว 

(:) ค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี&สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั&นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี&รายตัว
แล้ว 
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3.8.4 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี� เงินให้กูย้ืมอื�นของบริษทัย่อยอื�นจาํแนก
ตามประเภทการจดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าลูกหนี�  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่าลูกหนี�  - สุทธิ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี�จดัชั�นปกติ  2,576 3,118 114 132 2,462 2,986 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  623 776 105 105 518 671 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน  276 318 143 136 133 182 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสยั  220 276 113 110 107 166 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสยัจะสูญ  299 254 122 87 177 167 

รวม 3,994 4,742 597 570 3,397 4,172 

3.8.5 ลูกหนี� ที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการ
ธนาคาร 

    ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

 
จาํนวนรายลูกหนี�   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
มูลหนี�   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
หลกัประกนั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
ที�บนัทึกในบญัชีแลว้              
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนที�เขา้ข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - - - - - - 

2.  บริษทัอื�นที�มิใช่บริษทั 
 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกบับริษทัจด
ทะเบียนที�เขา้ข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - - - - - - 

3.  บริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่ง
การฟื� นฟูการดาํเนินงาน 1 - 821 - 497 - 324 - 

4.  บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�
หรือผิดนดัชาํระหนี�  - - - - - - - - 

5.  บริษทัที�รายงานผูส้อบบญัชีระบุ
วา่มีปัญหาเกี�ยวกบัความดาํรงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 1 - 821 - 497 - 324 - 
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3.9  ทรัพย์สินรอการขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ทรัพย์สินที'ได้จากการชําระหนี%    

   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   

ยอดตน้ปี 70,484 77,129 
เพิ�มขึ�น - 83 
จาํหน่าย (54,087) (6,728) 

ยอดปลายปี 16,397 70,484 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - อสงัหาริมทรัพย ์ 16,397 70,484 

   สังหาริมทรัพย์   
     ยอดตน้ปี 68,522 65,808 
     เพิ�มขึ�น 5,005,344 6,445,795 
     จาํหน่าย (5,042,256) (6,443,081) 

     ยอดปลายปี 31,610 68,522 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย  48,007 139,006 

   หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า    
     ยอดตน้ปี 18,101 18,180 
     เพิ�มขึ�น 303 369 
     ลดลง (17,787) (448) 

     ยอดปลายปี 617 18,101 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 47,390 120,905 
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3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื'อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 17,267 16,856 778,245 783,170 
โอนเปลี�ยนประเภทสินทรัพย ์ 15,296 - - (4,925) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า

ยติุธรรม               (406) 411 - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี nN,157 17,267 778,245 778,245 

 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอาคารชุดสํานักงานให้เช่า บริษทัฯและ               
บริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ�นปี 2558 โดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑ์การประเมินเพื�อกาํหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธี
คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้�เป็นกระแสเงินสด (discounted cash flow) ในการประมาณการกระแสเงิน
สดรับ กระแสเงินสดจ่าย อัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(capitalisation rate) อตัราคิดลด (discount rate) และรายการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยอา้งอิงขอ้มูลจากขอ้มูลตลาด
ที� มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที�ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ รวมทั� งพิจารณาผล
ประกอบการที�ผา่นมาและแนวโนม้ในอนาคตของทรัพยสิ์นที�ประเมิน ภาวะอุปสงค์อุปทานของตลาดและ
ปัจจยัที�มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์น ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าวจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาภายในของธนาคาร
ทิสโกที้�มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่า และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 

  ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้สรุปไดด้งันี�  

  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม                      

เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ�มขึ�น 

ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 565 - 1,250 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 

ประมาณการอตัราการใชพื้�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�น 

ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.00 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
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3.11 ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพยซ์ึ� งแสดง

มูลค่าตามราคาที�ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ� งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารและอาคารชุด
สาํนกังานและส่วน

ปรับปรุง ที�ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 

เครื�องตกแต่งติดตั�ง 
คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน:       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 2,152,000 17,509 782,820 980,322 143,919 4,076,570 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 77,136 128,557 24,543 230,236 
รายการปรับปรุง (27,000) - - - - (27,000) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (21,852) (89,408) (17,825) (129,085) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  2,125,000 17,509 838,104 1,019,471 150,637 4,150,721 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 205,993 112,075 23,073 341,141 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก (21,103) - (13,922) (56,441) (4,203) (95,669) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 2,103,897 17,509 1,030,175 1,075,105 169,507 4,396,193 
ค่าเสื'อมราคาสะสม:       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 - - 660,119 871,154 88,442 1,619,715 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 38,704 - 47,108 64,112 24,607 174,531 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/ตดั

จาํหน่าย/โอนออก - - (20,567) (88,934) (17,783) (127,284) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  38,704 - 686,660 846,332 95,266 1,666,962 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 39,450 - 49,103 54,845 21,457 164,855 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/ตดั

จาํหน่าย/โอนออก (5,808) - (11,033) (47,919) (4,203) (68,963) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 72,346 - 724,730 853,258 112,520 1,762,854 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2,086,296 17,509 151,444 173,139 55,371 2,483,759 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 2,031,551 17,509 305,445 221,847 56,987 2,633,339 
ค่าเสื'อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวนัที' IB ธันวาคม:       
2557       174,531 

2558      164,855 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ์� ง

แสดงมูลค่าตาม

ราคาที�ตีใหม่ สินทรัพยซึ์� งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

อาคารชุด

สาํนกังานและ

ส่วนปรับปรุง 

ส่วนปรับปรุง

อาคารชุด

สาํนกังาน 

เครื�องตกแต่ง

ติดตั�งและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 571,697 9,496 164,161 58,876 804,230 

ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ 4,924 184 71,857 2,907 79,872 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (593) (620) (1,213) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 576,621 9,680 235,425 61,163 882,889 

ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - 179,385 88,280 2,409 270,074 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - - (9,025) - (9,025) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 576,621 189,065 314,680 63,572 1,143,938 

ค่าเสื'อมราคาสะสม:      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 - 9,496 130,902 34,793 175,191 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,714 59 22,598 11,749 45,120 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/โอนออก - - (593) (580) (1,173) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 10,714 9,555 152,907 45,962 219,138 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,714 3,358 24,312 9,571 47,955 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/โอนออก - - (408) - (408) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 21,428 12,913 176,811 55,533 266,685 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 565,907 125 82,518 15,201 663,751 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 555,193 176,152 137,869 8,039 877,253 

ค่าเสื'อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวนัที' IB ธันวาคม:      

2557     45,120 

2558     47,955 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระในปี 2556 โดยใชว้ธีิรายได ้(Income Approach)  

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสาํนกังานดงักล่าวดว้ยวธีิราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จะเป็นดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสื�อมราคาสะสม 904,162 943,852 265,278 274,115 

ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใชใ้นการประเมินราคาที�เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้สรุปไดด้งันี�  

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ผลกระทบต่อราคาที�ตีใหม่ 
เมื�ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ�มขึ�น  

ประมาณการค่าเช่าพื�นที�สาํนกังาน (บาท/ตร.ม./เดือน) 565 - 1,NOd ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราการใชพื้�นที�สาํนกังาน (ร้อยละ) 100 ราคาที�ตีใหม่เพิ�มขึ�น 
ประมาณการอตัราคิดลด (ร้อยละ) 9.00 ราคาที�ตีใหม่ลดลง 

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558:   
ราคาทุน 1,097,030 309,914 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (717,371) (219,352) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 379,659 90,562 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557:   
ราคาทุน 992,444 276,498 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (667,517) (186,501) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 324,927 89,997 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 324,927 111,964 89,997 56,952 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 104,586 274,208 33,416 62,912 
ตดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - (5,282) - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (49,854) (55,963) (32,851) (29,867) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 379,659 324,927 90,562 89,997 

3.13 สินทรัพย์อื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 248,136 292,043 - - 
ภาษีมูลค่าเพิ�มสุทธิ 675,142 366,442 1,089 1,043 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 19,911 61,426 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 248,227 233,573 111,903 97,688 
ภาษีเงินไดร้อขอคืนและภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 29,362 24,368 - - 
เงินมดัจาํ 55,982 82,097 2,106 34,080 
ลูกหนี� อื�น 558,646 496,197 54 - 
สินทรัพยอื์�นๆ  403,335 408,220 36,896 57,966 
รวมสินทรัพยอื์�น 2,238,741 1,964,366 152,048 190,777 
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3.14 เงินรับฝาก 

3.14.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 2558 2557 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 3,122,043 3,122,493 
ออมทรัพย ์ 48,272,465 49,606,051 
จ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 15,505,231 22,613,265 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 1,859,691 1,034,917 
  - เกิน 1 ปี 369,246 313,129 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 89,215,514 128,898,991 
รวม 158,344,190 205,588,846 

3.14.2 จาํแนกตามระยะเวลาที�เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
 2558 2557 

ไม่เกิน 1 ปี(1) 157,844,248 205,083,298 
เกิน 1 ปี 499,942 505,548 
รวมเงินรับฝาก 158,344,190 205,588,846 
(1)รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว   

3.14.3 ณ วนัที� nP ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที�เป็นเงินบาทของผูฝ้ากที�มี         
ถิ�นฐานอยูใ่นประเทศ 
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3.BK รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี%สิน) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557  

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู - 20,711 20,711 - 23,645 23,645 
ธนาคารพาณิชย ์ 521,489 50,000 571,489 46,458 1,300,000 1,346,458 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,671,000 2,671,000 - 500,000 500,000 
สถาบนัการเงินอื�น 1,015,112 5,751,748 6,766,860 1,039,091 7,783,241 8,822,332 
รวม 1,536,601 8,493,459 10,030,060 1,085,549 9,606,886 10,692,435 

3.BL ตราสารหนี%ที'ออกและเงินกู้ยมื 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เงินกูย้มืในประเทศ     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,643,000 6,643,000 - - 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 60,939,000 51,056,900 - - 
ตัbวแลกเงิน 6,936,122 7,705,522 6,900,000 7,669,400 
ตัbวสญัญาใชเ้งิน 797 797 - - 

รวม 74,518,919 65,406,219 6,900,000 7,669,400 
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3.16.1 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที� nP ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว              
ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที�ออกหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้

ยอดคงเหลือ                         
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 2558 2557 (บาท) 2558 2557   

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2553 

 
- 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ O.dd ต่อปี  

ปี 2553 -   1.00 1,000 - 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.80 ต่อปี  

ปี 2555 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.85 ต่อปี  
ปี 2555 1.24 1.24  1,000 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ �.60 ต่อปี  
ปี 2557 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี   
ปี 2557 0.80 0.80 1,000 800 800 ปี 2567 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 - 1,000 1,000 - ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.50 ต่อปี 
ปี 2558 1.00 - 1,000 1,000 - ปี 2568 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.25 ต่อปี 
รวม    6,643 6,643   

3.16.2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกูร้ะยะสั�นและ
ระยะยาวไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา            
ที�ออกหุ้นกู ้ ประเภทหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย                                    
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                             
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

  2558 2557 (บาท) 2558 2557   

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2557 หุ้นกูร้ะยะสั�น - 51.057 1,000 - 51,057 ปี 2558 อตัราดอกเบี�ยคงที�            

ร้อยละ 2.33 - 2.85 ต่อปี  
ปี 2558 หุ้นกูร้ะยะสั�น 5.60 - 1,000 5,600 - ปี 2559 อตัราดอกเบี�ยคงที�               

ร้อยละ 1.75 ต่อปี  
ปี 2558 หุ้นกูร้ะยะสั�น 39.659 - 1,000 39,659 - ปี 2559 อตัราดอกเบี�ยคงที�              

ร้อยละ 1.55 - 1.76 ต่อปี  
ปี 2558 หุ้นกูร้ะยะยาว 15.68 - 1,000 15,680 - ปี 2560 อตัราดอกเบี�ยคงที�              

ร้อยละ 1.875 - 2.00 ต่อ
ปี  

รวม     60,939 51,057   

3.16.3 ตัbวแลกเงิน 

ตัbวแลกเงินประกอบดว้ยตัbวแลกเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�อยูใ่นระหว่างอตัราร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ
2.50 ต่อปีซึ� งทยอยครบกาํหนดชาํระในปี 2559 
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3.17 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 309,713 249,619 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 23,301 23,783 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 9,879 11,637 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (8,267) (4,042) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้น

ประชากรศาสตร์ (11,467) 2,566 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (10,291) 2,877 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอื�น 15,809 23,273 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 328,677 309,713 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 138,256 93,859 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 466,933 403,572 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 72,443 60,289 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,949 4,242 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,360 2,707 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (1,183) (508) 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้น

ประชากรศาสตร์ (28,244) (267) 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (526) (525) 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอื�น 39,098 6,505 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 88,897 72,443 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 17,894 13,380 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 106,791 85,823 
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 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ NOO} สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 37,970 36,770 6,674 5,796 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 12,743 14,409 2,752 3,105 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 44,556 13,823 5,277 3,068 

รวมผลประโยชน์พนกังาน 95,269 65,002 14,703 11,969 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที�รับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
จาํนวนประมาณ }} ลา้นบาท และ 82 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท และ        
16 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็นจาํนวนประมาณ 11 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวนประมาณ 5 ลา้นบาท และ จาํนวน 1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 21 ปี และ 22 ปี ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
ประมาณ P} ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 NOO} 

อตัราคิดลด 1.49 - 4.00 2.13 - 4.27 1.49 - 4.00 2.13 - 4.27 
อตัราการขึ�นเงินเดือนเฉลี�ย 2.99 4.21 2.99 4.21 
อตัราเงินเฟ้อเฉลี�ย 0.99 2.21 0.99 2.21 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที�สําคัญที�มีผลกระทบต่อภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ�มขึ�น 0.25% ลดลง 0.25% 

อตัราคิดลด (9,715) 10,337 (1,973) 2,036 

อตัราขึ�นเงินเดือน 10,795 (10,192) 2,152 (2,093) 

3.18 หนี%สินอื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 96,576 853,257 - - 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายและภาษีอื�นๆ คา้งจ่าย 449,453 469,830 54,246 57,189 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 769,773 668,113 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,148,667 1,176,646 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,324,103 2,603,923 979,477 1,041,433 
บญัชีพกัเจา้หนี�  620,419 345,707 - - 
หนี� สินอื�นๆ  445,383 224,570 70 68 

รวมหนี� สินอื�น 5,854,374 6,342,046 1,033,793 1,098,690 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ� งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ� งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ�งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุน้ของบริษทัฯสาํหรับพนกังานที�การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของบริษทัฯเพื�อเพิ�มแรงจูงใจ
ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษทัฯโดยโบนสัประจาํปีบางส่วนที�
พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื�อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ ทั�งนี�การ
จ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลี�ยรายวนัระยะเวลา 5 ปีจากวนัที�ให้
สิทธิจนถึงวนัที�จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอด           
คงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที�ให้สิทธิเป็นจาํนวนเงินประมาณ 584 ลา้นบาท 
และ 561 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ: 307 ลา้นบาท และ 306 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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3.19 เงินกองทุนที'ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

3.19.1 วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทั คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื�อง และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอื�นๆ ตามข้อกาํหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

3.19.2  ธนาคารทิสโก้ ดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดาํรงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี� ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) 
สาํหรับสินเชื�อเช่าซื�อรายยอ่ย สินเชื�อธุรกิจรายใหญ่ ฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์�น  

สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที� nP ธันวาคม 2558 และ 2557 นั�น ธนาคารทิสโก้ได้มีการจดัสรรเงิน
สาํรองส่วนเกินจากการจดัชั�นเพื�อเป็นส่วนหนึ�งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�ทั�งหมดจะถูก
จดัสรรตามสัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชั�นที� P และเงินกองทุนชั�นที� 2 ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารทิสโก ้(ตามหลกัเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียด
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 2,543,024 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 11,761,069 9,764,407 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 223,944 220,913 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (738,189) (125,120) 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 23,989,524 22,602,900 
เงนิกองทุนชั%นที' B ที'เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 23,989,525 22,602,901 

เงนิกองทุนชั%นที' N   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 6,643,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน - 340,412 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 268,512 653,521 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 2 6,911,512 7,636,933 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั%งสิ%น 30,901,037 30,239,834 
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 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 13.98 4.50 12.55 4.50 
เงินกองทุนชั�นที� P ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 13.98 6.00 12.55 6.00 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 18.01 8.50 16.79 8.50 

3.19.3 เพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส.5/2556 เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทัฯได้เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับการดาํรงเงินกองทุน
สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 ไวใ้น Website ของบริษทัฯเมื�อวนัที�                 
30 ตุลาคม 2558 แลว้ 

เงินกองทุนที�ต้องดาํรงไวต้ามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มี
รายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 8,006,369 8,006,219 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,018,408 1,018,408 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 596,300 496,200 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 13,574,757 11,064,256 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 1,363,340 1,654,273 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (1,176,479)  (457,330) 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 23,382,695 21,782,026 
เงนิกองทุนชั%นที' B ที'เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 185 335 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 23,382,880 21,782,361 

เงนิกองทุนชั%นที' N   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 6,643,000 
เงินสาํรองส่วนเกิน - 280,142 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 289,818 713,791 

รวมเงนิกองทุนชั%นที' 2 6,932,818 7,636,933 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั%งสิ%น 30,315,698 29,419,294 
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 (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน กฎหมายกาํหนด 
ลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน กฎหมายกาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� P ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง PN.71 4.50 11.31 4.50 
เงินกองทุนชั�นที� P ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง PN.71 6.00 11.31 6.00 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง P{.48 8.50 15.27 8.50 

3.20 ส่วนเกนิ (ตํ'ากว่า) ทุนจากการเปลี'ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 148,928 (35,605) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระหวา่งปี (334,715) 184,533 

 (185,787) 148,928 

หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19,495 (47,448) 

ยอดคงเหลือปลายปี (166,292) 101,480 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี (15,247) (91,115) 

มูลค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระหวา่งปี (152,219) 75,868 

 (167,466) (15,247) 

หกั: ผลกระทบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,493 3,049 

ยอดคงเหลือปลายปี (133,973) (12,198) 
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3.21 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานกังาน ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านที�เหลืออยูข่องอาคาร
ชุดสาํนกังานและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,139,073 1,176,123 
รายการปรับปรุง - (27,000) 
โอนไปกาํไรสะสม (10,005) (10,050) 

 1,129,068 1,139,073 
หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (229,824) (229,824) 

ยอดคงเหลือปลายปี 899,244 909,249 

  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 287,239 288,745 
โอนไปกาํไรสะสม (1,502) (1,506) 

 285,737 287,239 
หกั: ผลกระทบของหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (57,749) (57,749) 

ยอดคงเหลือปลายปี 227,988 229,490 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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3.22 รายได้ดอกเบี%ย 

รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 540,420 674,759 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  255,816 404,751 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  5,681,848 6,157,309 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 10,409,469 11,654,048 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 16,887,553 18,890,867 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,635 21,720 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  72,038 115,659 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 79,673 137,379 

3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี%ย 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินรับฝาก 3,901,333 6,136,356 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 225,271 270,456 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,138,798 1,284,148 
ตราสารหนี� ที�ออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 341,715 422,938 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 999,206 1,007,531 

เงินกูย้มื 151,373 229,648 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 6,757,696 9,351,077 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินกูย้มื PO0,688 226,747 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 150,688 226,747 

3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม NOO| 
และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   

- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 15,208 10,822 
-  การบริการการประกนัภยั 2,355,622 2,363,830 
- ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์ 802,684 911,750 
-  การจดัการกองทุน 859,845 896,172 
- การใหบ้ริการที�ปรึกษาทางการเงิน 15,225 14,601 
- อื�นๆ 1,207,381 990,075 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,255,965 5,187,250 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ   

-  ค่าบริการขอ้มูล (25,713) (24,760) 
-  อื�นๆ (173,219) (186,879) 

รวมค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (198,932) (211,639) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,057,033 4,975,611 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (11,821) (18,244) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (11,821) (18,244) 
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3.25 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื'อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 114,529 54,147 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย (19,108) (38,386) 
- ตราสารหนี�  770 11,862 

- อื�นๆ (2) (11) 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 96,189 27,612 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

กาํไรจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

-  เงินตราต่างประเทศ 81,694 3,949 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 81,694 3,949 
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3.26 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
กาํไรจากการขาย   

- เงินลงทุนเผื�อขาย 116,221 239,603 
- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด 65 29 
- เงินลงทุนทั�วไป 14,983 22,387 

รวม 131,269 262,019 
โอนกลบัขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า   

- เงินลงทุนทั�วไป (2,362) 868 

รวม (2,362) 868 
กาํไรจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย  - 829 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 128,907 263,716 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 47 - 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 47 - 

3.27 หนี%สูญ หนี%สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ� นสุด                              
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

โอนกลบัรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - (5,000) 

โอนกลบัตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด (3,183) (328) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  5,280,598 4,431,788 

รวม 5,277,415 4,426,460 
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3.28 รายได้จากการดําเนินงานอื'นๆ 

รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 
NOO} ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 49,810 22,841 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์
 เพื�อการลงทุน - 412 
อื�นๆ 36,448 32,385 
รวม 86,258 55,638 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 64,318 64,432 
อื�นๆ 1,584 1,895 

รวม 65,902 66,327 

3.29 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื'นๆ 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 
NOO} ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 NOO} 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 62,500 58,900 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 49,854 55,963 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 325,619 271,688 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 92,827 104,777 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 119,232 126,070 
อื�นๆ 342,762 281,034 

รวม 992,794 898,432 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 301 628 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 32,850 29,867 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 9,448 8,289 
อื�นๆ 45,305 80,271 

รวม 87,904 119,055 

3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} สรุปได้
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,016,699 1,238,198 93,375 95,743 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 656 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 15,765 (195,411) 12,513 (15,343) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,032,464 1,043,443 105,888 80,400 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
nP ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน    

ลดลง (เพิ�มขึ�น) 66,943 (41,025) 30,444 (15,174) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - 5,400 - - 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,188) 5,714 2,066 1,143 
ภาษีเงินไดที้�บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุน       

เบ็ดเสร็จอื�น 65,755 (29,911) 32,510 (14,031) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�              

31 ธนัวาคม 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�              

31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,288,187 5,317,618 2,369,482 2,081,127 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 คูณอตัราภาษี 1,057,637 1,063,523 473,897 416,225 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ       

ปีก่อน - 656 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิที�ไดรั้บยกเวน้                  

ไม่ตอ้งนาํมาเสียภาษีและค่าใชจ่้ายสุทธิที�ไม่
สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (6,492) (3,726) (368,009) (335,825) 

อื�นๆ (18,681) (17,010) - - 

รวม (25,173) (20,736) (368,009) (335,825) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ P,032,464 1,043,443 105,888 80,400 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 180,719 151,477 29,242 41,140 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 43,847 48,430 (4,583) 26,688 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 123 3,622 (3,499) 3,620 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ 55,696 64,570 (8,874) 45,681 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ (13,933) (3,461) (10,472) (921) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 12,441 12,631 (190) 12,631 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (3,371) - (3,371) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (203,190) (203,190) - - 
ส่วน (เกิน) ตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า              

เงินลงทุน 19,494 (5,101) - - 
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 8,165 6,888 1,277 6,888 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ P - 1 - 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อ

เริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย (488,862) (480,706) (8,156) (449,111) 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 31,792 31,849 (57) 13,015 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ 142,906 146,753 (3,847) 146,753 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 308,523 339,287 (30,764) 149,941 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 85,635 67,220 17,812 30,128 
อื�นๆ 116,265 94,370 21,895 93,718 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  317,686 296,074 (3,586) 120,171 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - 21,796 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - - 26,928 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย - - - 3,634 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ - - - 25,773 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ 407 128 279 7,240 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน - - - 25,479 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 3,452 (3,452) 82 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 26,634 26,634 - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 42,348 - - 
กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพนัธ์  - - - (5,858) 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - (1) 1 - 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อ

เริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย - - - (522,672) 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ - - - 134,183 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (17,606) (25,018) 7,412 104,734 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (7,473) (13,169) 3,934 21,726 
อื�นๆ (214) (4,219) 4,005 81,715 

หนี%สินภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 1,748 30,155 12,179 (75,240) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี� สินภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 21,732 21,742 (10) - 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ (13,651) (7,486) (6,165) (3,857) 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม              

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (89,660) (89,660) - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (57,749) (57,749) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 33,493 3,049 - - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 192,938 201,372 (8,434) 17,617 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 21,399 17,164 2,169 1,655 
อื�นๆ 217 290 (73) (72) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 130,154 110,157 (12,513) 15,343 
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3.31  องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
nP ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                  
nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น     

เงินลงทุนเผื�อขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นระหวา่งปี (218,494) �N�,136 (152,219) 75,868 
หกั:  การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร     

ที�รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

(116,221) 
 

(239,603) 
 

- 
 

- 

 (334,715) 184,533 (152,219) }O,868 
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (27,000) - - 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,091 (28,716) (10,328) (5,713) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในการร่วมคา้:     

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ 26 (354) - - 

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดของ                  
การร่วมคา้ (20,802) (1,694) - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (349,400) 126,769 (162,547) 70,155 
ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 65,755 (29,911) 32,510 (14,031) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสุทธิ (283,645) 96,858 (130,037) 56,124 
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3.32 ภาษีเงินได้ที'เกี'ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557  

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (334,715) 66,943 (267,772) 184,533 (41,025) 143,508 
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - - (27,000) 5,400 (21,600) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,091 (1,188) 4,903 (28,716) 5,714 (23,002) 

 (328,624) 65,755 (262,869) 128,817 (29,911) 98,906 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินเผื�อขาย (152,219) 30,444 (121,775) 75,868 (15,174) 60,694 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (10,328) 2,066 (8,262) (5,713) 1,143 (4,570) 

 (162,547) 32,510 (130,037) 70,155 (14,031) 56,124 

3.33 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิที�ออกอยู่ในระหว่างปี ทั�งนี�            
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                         
nP ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                         
nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 4,250,119 4,249,515 2,263,594 2,000,727 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 800,655 800,655 800,655 800,655 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 5.31 5.31 2.83 2.50 
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3.34 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวข้องกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� nP ธันวาคม NOO| และ NOO} มีรายละเอียด
ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงค้าง   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษัทย่อย   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 416,723 529,181 
เงินปันผลคา้งรับ:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,105,742 1,105,742 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 175,000 150,000 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 504,997 399,998 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั 47,999 17,499 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 8,499 19,999 
สินทรัพยอื์�น:   
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 101,343 89,958 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 671 79 
   บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 10,106 7,875 
หนี� สินอื�น:   
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 1,352 122 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม NOO| และ P มกราคม 
NOO| และการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัที�           

P มกราคม NOO| เพิ�มขึ�น ลดลง 
ณ วนัที�              

nP ธนัวาคม 2558 
บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มื     

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 1,548,000 384,000 (112,000) 1,820,000 
บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั 1,606,300 - (727,100) 879,200 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม เงื�อนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 

 2558 2557  

รายการที'เกดิขึ%นในระหว่างปี    
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
บริษทัย่อย    
รายไดจ้ากการบริหารความเสี�ยงและการเงิน      

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดา้น
ธุรการ 

1,560,722 1,549,850 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลักเกณฑ์ที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบี�ยรับ }r,444 137,219 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
รายไดค้่าเช่า 63,315 63,465 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการที�ปรึกษาเกี�ยวกบั                     

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
168,000 179,000 คาํนวณจากค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 5,947 5,172 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอื�น 
ค่าใชจ่้ายอื�น 1,928 1,667 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น  

เงินใหสิ้นเชื�อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

  (หน่วย: พนับาท) 
  
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินใหสิ้นเชื�อ(1) 29,228 22,506 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

เงินรับฝาก 190,299 224,784 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์             
ระยะสั�นของพนกังานที�จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหวา่งปี และผลประโยชน์อื�นของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  
 nP ธนัวาคม nP ธนัวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 510 458 360 310 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 38 7 24 4 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 91 86 61 67 

รวม 639 551 445 381 

3.35 ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มทิสโก ้

เพื�อวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแบ่งการดาํเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลกั 
ดงันี�  

P.  กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ให้บริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
โดยใหบ้ริการผา่นสาํนกังานใหญ่ของธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ 

N.  กลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยให้บริการ
ในประเทศผา่นสาํนกังานใหญ่และสาขาของบริษทัยอ่ยทั�งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค 

3. กลุ่มธุรกิจจดัการกองทุน ใหบ้ริการทางการเงินประเภทธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

4. ส่วนงานสนบัสนุน ใหบ้ริการดา้นงานกาํกบัดูแลและงานสนบัสนุนของกลุ่มบริษทั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมส่วนงานดาํเนินงานที�มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที�คล้ายคลึงกันและมีความ
คลา้ยคลึงกนัในลกัษณะอื�นๆตามที�กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                  
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของทั�งกลุ่ม ดงันั�น ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในสถานะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั�น รายไดแ้ละสินทรัพยที์�แสดง
อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แลว้ 

ในปี NOO| และ NOO} บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
Pd ของรายไดข้องกิจการ 
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ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� nP ธนัวาคม NOO| และ NOO} มีดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์             

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ%นสุดวันที' 31 ธันวาคม NKKR        
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14,368 975 1,134 12 16,489 - 16,489 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 66 230 2 3,933 4,231 (4,231) - 
รวมรายได้ 14,434 1,205 1,136 3,945 20,720 (4,231) 16,489 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 10,165 25 8 (68) 10,130 - 10,130 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,266 1,064 1,124 462 5,916 (859) 5,057 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,003 116 4 3,551 4,674 (3,372) 1,302 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,434 1,205 1,136 3,945 20,720 (4,231) 16,489 
        
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่าย 

ตดับญัชี (870) (88) (30) (462) (1,450) 471 (979) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (4,584) (857) (463) (1,041) (6,945) 2,000 (4,945) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (5,277) - - - (5,277) - (5,277) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (10,731) (945) (493) (1,503) (13,672) 2,471 (11,201) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 3,703 260 643 2,442 7,048 (1,760) 5,288 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (1,032) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย       (6) 
กาํไรสําหรับปีส่วนที'เป็นของบริษัทฯ       4,250 
        
ณ วันที' 31 ธันวาคม NKKR        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 273,699 3,463 1,051 27,376 305,589 (25,295) 280,294 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 758 15 222 884 1,879 754 2,633 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์             

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ%นสุดวันที' 31 ธันวาคม NKKS        
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13,672 1,075 1,069 (192) 15,624 - 15,624 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (11) 250 1 3,910 4,150 (4,150) - 
รวมรายได้ 13,661 1,325 1,070 3,718 19,774 (4,150) 15,624 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ r,579 38 8 (85) 9,540 - 9,540 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,183 1,158 1,058 489 5,888 (912) 4,976 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 899 129 4 3,314 4,346 (3,238) 1,108 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,661 1,325 1,070 3,718 19,774 (4,150) 15,624 
        
ค่าใชจ้่ายอาคาร สถานที� และอุปกรณ์และค่าใชจ้่าย 

ตดับญัชี (896) (86) (25) (460) (1,467) 492 (975) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (4,449) (915) (451) (1,114) (6,929) 2,024 (4,905) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,424) - - - (4,424) (2) (4,426) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (9,769) (1,001) (476) (1,574) (12,820) 2,514 (10,306) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 3,892 324 594 2,144 6,954 (1,636) 5,318 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (1,043) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย       (25) 
กาํไรสําหรับปีส่วนที'เป็นของบริษัทฯ       4,250 
        
ณ วันที' 31 ธันวาคม NKKS        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 310,536 4,379 945 27,649 343,509 (25,835) 317,674 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 801 16 228 670 1,715 769 2,484 
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3.3L กองทุนสํารองเลี%ยงชีพ 

บริษทัฯและบริษทัย่อย r แห่งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ� นตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานจ่ายสมทบกองทุน
ดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไขในขอ้บงัคบัของกองทุน
สาํรองเลี�ยงชีพ กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 8 แห่งบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั และกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพของบริษทัยอ่ยอีก P แห่งบริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหวา่งปี 
2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน Prn ลา้นบาท และ 151 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 36 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

3.3S ภาระผูกพนัและหนี%สินที'อาจเกดิขึ%น 

3.3}.1 การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที� nP ธนัวาคม 

 2558 2557 

การรับอาวลัตัbวเงิน 414,867 7,151 
การคํ�าประกนัอื�น 691,788 628,138 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 30,000 34,070 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (หมายเหตุฯขอ้ n.n|.O) 1,200,000 1,200,000 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯขอ้ n.n|.O) - 3,296,300 
อื�นๆ Pn,n{�,Or{ P�,O�n,OPN 

รวม 15,701,251 19,709,171 

3.3}.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีคดีซึ� งบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 368 ลา้นบาท และ 363 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลของคดียงัไม่เป็นที�สิ�นสุด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้อง
ดงักล่าวต่องบการเงินรวม 

3.3}.3 ภาระผกูพนัอื�น 

ก)   บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�เกี�ยวเนื�องกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงที�และอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามที�ระบุในสัญญา 



 

79 

ข) บริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานกังานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 1 - 10 ปี  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคต
ทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 126 146 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 118 183 
มากกวา่ 5 ปี 50 60 

3.3R เครื'องมือทางการเงิน 

3.3|.1 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�คู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี� ที�มีต่อบริษทัฯและบริษทัย่อยเมื�อครบ
กาํหนดได ้ หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาที�จะชาํระหนี�ใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัในกลุ่มทิสโก ้มีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  และการ
คํ�าประกนัการกูย้มืและอื�นๆ 

กลุ่มบริษัททิสโก้มีการบริหารจัดการความเสี� ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกํากับ                 
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) กําหนด
นโยบายบริหารความเสี�ยงและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสมตั�งแต่ขั�นตอนของการ
พิจารณาอนุมติัสินเชื�อ การวิเคราะห์ความเสี�ยงและความสามารถในการชาํระหนี�  นอกจากนี�กลุ่ม
บริษทัได้นําระบบ Credit Scoring มาใช้กับสินเชื�อเช่าซื�อรายย่อยโดยสามารถเพิ�มประสิทธิภาพ
กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อให้สะทอ้นความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น กลุ่มบริษทั
ไดจ้ดัให้มีการสอบทานสินเชื�อเพื�อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื�อเพื�อเป็นการป้องกนัและ
แกไ้ขสินเชื�อที�จะเป็นปัญหาในอนาคต ดงันั�นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเชื�อและการคํ�าประกนัการกูย้ืมนี�  นอกจากนี� การให้สินเชื�อรวมของกลุ่ม
บริษทัมีการกระจุกตวัอยูใ่นระดบัตํ�าเนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ที�หลากหลายและมีลูกคา้รายยอ่ย
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อ คือ มูลค่าตาม
บญัชีของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน 
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คุณภาพของความเสี� ยงจากการให้สินเชื�อตามสัญญาเช่าซื� อของบริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร ซึ� งเป็นเงินใหสิ้นเชื�อส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดดงันี�  

ความเสี� ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อที�ไม่เกินกาํหนดชําระของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจ             
การธนาคารสามารถจาํแนกคุณภาพของความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อออกเป็น n กลุ่ม ไดแ้ก่  สินเชื�อ
ที�มีคุณภาพสูงมาก สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตาม
ประมาณการค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา P ปี ทั�งนี�  สินเชื�อที�มีคุณภาพ                 
สูงมาก หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา P ปี นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื�อในกลุ่ม สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความ
เสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา P ปีระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื�อที�มี
คุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 1 ปี
มากกวา่ร้อยละ 2   

ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อจาํแนกตามคุณภาพของสินเชื�อไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สินเชื�อที�ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก 45,348 112,689 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง 90,926 41,865 

สินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง 10,626 5,204 

รวม 146,900 159,758 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระระหวา่ง nP วนั ถึง rd วนั  14,458 16,071 

สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ rd วนั 5,330 5,124 

รวมทั�งหมด 166,688 180,953 
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3.3|.2 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารและอตัราดอกเบี�ย ซึ� งจะมีผลทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของกลุ่ม
บริษทั  

เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 
การบริหารจดัการความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกตใ์ช ้ โดย
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั�งสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัจะ
ถูกประเมินโดยการใชแ้บบจาํลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที�เหมาะสมกบัลกัษณะของ
ความเสี� ยงแต่ละประเภท นอกจากนี� กลุ่มบริษทัยงัได้ใช้กระบวนการทดสอบยอ้นหลัง (Back 
Testing) ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และการประเมินความเสี�ยง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื�อใช้ประกอบการวดัความเสี� ยงในกรณีที�ตัวแปรจาก
แบบจาํลองไดถู้กกาํหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที�เลวร้ายที�สุด ทั�งนี� วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรม
รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพยจ์ะต้องได้รับการประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการอย่าง
เพียงพอ 

3.3|.2.1 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายใน
ตลาด 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัที�มี
ราคาซื�อขายในตลาด ณ วนัที�ในงบการเงินประเมินโดยแบบจาํลองภายในตามหลกัการ 
Value at Risk ค่าความเสี�ยงที�คาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง Value at Risk เป็นค่าที�ใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที�อาจจะเกิดขึ� น ณ ระดับความเชื�อมั�นร้อยละ rr              
ในกรณีที�คงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดเป็นระยะเวลา P ปี 
แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 
สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาด   
   หุน้ทุน 248 208 
   ตราสารหนี�  10 15 
   ตราสารอนุพนัธ์ 14 22 
   เงินตราสกลุต่างประเทศ 40 32 
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3.3|.2.2 ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี� ยสุทธิในระยะเวลา P ปี  ต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย ภายใตโ้ครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยคงที�ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที�ในงบการเงิน โดยกาํหนดให้
การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี� ยเกิดขึ� นทันทีและยงัไม่พิจารณาถึงการขยายตัว
ตามปกติของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ความอ่อนไหวของ 
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย   
   ดอกเบี�ยขึ�นร้อยละ 1 (25P.NO) (471.16) 
   ดอกเบี�ยลงร้อยละ 1 25P.NO 471.16 

 อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาอตัราการขยายตวัของธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไปของอตัราดอกเบี�ยซึ� งจะแสดงถึงสภาพของการดาํเนินธุรกิจที�แทจ้ริงไดดี้กว่า 
ความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบี�ยสุทธิที�เกิดขึ�นจะนอ้ยกวา่ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบี�ย
สุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น ความเสี� ยงของสินทรัพย์และหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที�แสดงนี� ไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของตราสารหนี� ที�มีราคา
ซื�อขายในตลาด ซึ� งไดแ้สดงไวใ้นส่วนของความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดแลว้ 
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3.3|.2.3 ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

บริษัทฯและบริษทัย่อยมีความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี� ยที� เกี�ยวเนื�องกับเครื� องมือทาง     
การเงินที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,101 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 176 29,162 1,825 31,163 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,186 5,146 8,332 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (;) 25,525 208,397 4,880 238,802 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,130 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี - - 248 248 

 25,701 240,745 14,330 280,776 

หนี%สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 51,127 106,950 267 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 333 9,654 43 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 356 356 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 42 42 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 74,519 - 74,519 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,275 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - - 97 97 

 51,460 191,123 2,080 244,663 

 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี&ยปรับขึ&นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี&ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,180 1,180 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 187 35,750 2,121 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ - 7,892 6,903 14,795 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (;) Nn,drN NnO,nN{ 4,938 263,356 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,819 1,819 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี - - 292 292 

 Nn,N}r N}|,r{| 17,253 319,50d 

หนี%สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 52,46O 152,8{d 264 205,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 254 10,397 41 10,692 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 400 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 41 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 65,406 - 65,406 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ - - 1,250 1,250 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - - 853 853 

 52,7Pr 228,66n 2,849 284,231 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี&ยปรับขึ&นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี&ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9 408 - 417 
เงินลงทุนสุทธิ - - 773 773 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  - 2,699 - 2,699 
 9 3,107 773 3,889 

หนี%สินทางการเงิน     
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 6,900 - 6,900 
 - 6,900 - 6,900 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7 522 - 529 
เงินลงทุนสุทธิ - - 844 844 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  - 3,154 - 3,154 
 7 3,676 844 4,527 

หนี%สินทางการเงิน     
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 7,669 - 7,669 
 - 7,669 - 7,669 
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เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�แยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ย
ใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัที�ในงบการเงินไดด้งันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 29,161 - 1 - 29,162 1.4787 
เงินลงทุนสุทธิ - 196 952 2,038 - 3,186 4.0413 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  2,718 20,209 47,385 121,401 16,684 208,397 7.5326 

 2,718 49,566 48,337 123,440 16,684 240,745  
หนี%สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 3,160 77,903 25,387 500 - 106,950 1.8136 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1,160 1,346 4,456 21 2,671 9,654 1.4786 
ตราสารหนี� ที�ออกและ

เงินกูย้มื 37 33,365 18,794 15,680 6,643 74,519 2.0411 

 4,357 112,614 48,637 16,201 9,314 191,123  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม NOO} 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน - 35,749 - 1 - 35,750 P.rr�} 

เงินลงทุนสุทธิ - 2,077 4,031 1,784 - 7,892 3.3603 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  23,82{ 29,P{| �|,dP{ PN|,rdn 5,41n NnO,nN{ 7.NNn� 

 23,82{ {{,rr� ON,d�} Pnd,{|| 5,41n N}|,r{|  

หนี%สินทางการเงนิ        

เงินรับฝาก 3,nn{ 115,nnO 33,683 506 - PON,|{d 2.{N�n 

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน O|� 6,rP2 N,|}} N� - 10,nr} 2.{ddn 

ตราสารหนี� ที�ออกและ
เงินกูย้มื 37 37,110 21,616 - 6,643 65,406 2.8309 

 n,rO} 159,nO} 58,P}{ Ond 6,643 NN|,{{n  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม NOO| 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 408 - - - - 408 0.9000 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  2,699 - - - - 2,699 1.8200 

 3,107 - - - - 3,107  
หนี%สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี� ที�ออกและ      

เงินกูย้มื - 4,000 2,900 - - 6,900 1.7190 

 - 4,000 2,900 - - 6,900  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม NOO} 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 

รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน 522 - - - - 522 1.5000 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  3,154 - - - - 3,154 3.0800 
 3,676 - - - - 3,676  
หนี%สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี� ที�ออกและ      

เงินกูย้มื - 4,276 3,393 - - 7,669 2.7673 
 - 4,276 3,393 - - 7,669  

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�หยุดรับรู้รายได้) ตามที�แสดงใน
ตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
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3.3|.3 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการชาํระเงินเมื�อครบกาํหนด เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็น
เงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที�
กาํหนด ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัยอ่ยได ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทั�ง
ภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในขึ�นอยูก่บัโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหนี� สินและการสํารอง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อนาํมาใช้รองรับความตอ้งการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึ�นอยู่กบัภาวะสภาพ
คล่องของตลาดและความเชื�อมั�นของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะทาํหน้าที�ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร 
รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริหารความเสี�ยงจะติดตามและควบคุมการดาํรงฐานะ
สภาพคล่องของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามขอบเขตที�กาํหนด 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องประกอบดว้ย การบริหารจดัการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตวัของเงินฝาก สินทรัพยส์ภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื�อการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี�ยงด้าน           
สภาพคล่องไดพ้ิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั�งผลกระทบต่อสถานะความเสี�ยงของบริษทั
ยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ไดค้าดการณ์ขึ�น ในส่วนของ
ความเสี�ยงจากความไม่สอดคลอ้งกนัของกระแสเงินสดจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามอายุสัญญา  
(Maturity Mismatch) และระดบัของสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมีอยา่งเพียงพอและจะถูกติดตามอยา่ง
สมํ�าเสมอ การจดัหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนจะตอ้งถูกวางแผนเพื�อให้
ความเสี�ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสม  นอกจากนี� แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหาร
จดัการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจดัทาํขึ� นเพื�อให้สามารถนํามาใช้ได้ทนัเวลา 
นอกจากเครื�องมือที�กล่าวไวข้า้งตน้บริษทัยอ่ยยงักาํหนดสัดส่วนสินเชื�อต่อเงินฝากและเงินกู ้ระดบั
ของสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อควบคุมความเสี�ยง โดยฐานะความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องจะถูกติดตาม
อยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายวนัและรายงานต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

บริษัทย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง            
โดยพิจารณาทั�งสถานการณ์ของบริษทัยอ่ยและสถานการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งระบบสถาบนัการเงิน 
ซึ� งทาํใหมี้ปริมาณเงินไหลออกจากบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมากกวา่ปกติ  
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บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีแหล่งที�มาของเงินทุนที�สําคญัจากการระดมเงินฝาก             
เป็นหลกั โดยจากสถานการณ์ที�ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยงัมีอตัราการเบิกถอนเมื�อครบอายุที�ต ํ�า
โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะฝากเงินกบับริษทัยอ่ยต่อไป นอกจากนี�บริษทัยอ่ยยงัมีหุ้นกูท้ ั�งประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิและดอ้ยสิทธิอีกจาํนวนหนึ�ง  สาํหรับการใชไ้ปของเงินทุนนั�น ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบของเงิน
ให้สินเชื�อเป็นหลกั โดยเงินทุนส่วนหนึ� งจะดาํรงเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อรองรับความเสี�ยง
ดา้นสภาพคล่อง ทั�งนี� บริษทัย่อยมีวงเงินที�อาจจะให้สินเชื�อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื�อเป็นการ
สนบัสนุนสภาพคล่องยามจาํเป็นสาํหรับบริษทัในกลุ่ม  

3.n|.3.1    ปริมาณของหนี� สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 172,69d 45,738 25,557 243,98O 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่            
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกวา่ 1 ปี รวม 

หนี� สิน 219,889 54,785 7,208 281,882 

เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา หนี� สินส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร
จะย ังคงถูกนํามาฝากใหม่ในอัตราที� สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉลี�ย ดังนั� นเมื�อพิจารณา
พฤติกรรมดงักล่าวปริมาณเงินจะตํ�ากว่าขอ้มูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด 
ทั�งนี� ปริมาณหนี� สินที�มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ� งนั�นเป็นเงินฝาก
กระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซึ� งเงินฝากประเภทดงักล่าวจะมีลกัษณะไม่อ่อนไหวและ
ไม่มีการเคลื�อนยา้ยปริมาณเงินที�รวดเร็ว 



 

90 

3.3|.3.2 ปริมาณและองคป์ระกอบสินทรัพยที์�มีสภาพคล่องและอตัราส่วนการวดัค่าความเสี�ยง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

องคป์ระกอบของสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,100 1,180 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 29,663 36,853 

   เงินลงทุนชั�วคราวสุทธิ 6,749 12,870 

   รวมสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง(1) 37,512 50,903 

   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์(1) 9,9}� 12,900 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการดาํรงฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ของบริษทัย่อย โดยจะตอ้งสูงกว่าความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตาม
เกณฑ์ภายใน โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการ
ธนาคารมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ� งคาํนวณเป็นรายวนัอยูที่� 37,512 ลา้นบาท และ 50,903 
ลา้นบาท ตามลาํดบั สูงกว่าความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์ซึ� งบริษทัยอ่ย
พิจารณาเป็นรายวนัที� 9,9}� ลา้นบาท และ 12,900 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากนี�  บริษทัยอ่ย
ที�ประกอบธุรกิจการธนาคารยงัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึงวงเงินกูย้มืระหวา่ง
ธนาคาร ซึ� งเพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องที�อาจจะเกิดขึ�น 
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3.3|.3.3 วนัที� ที�ครบกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที�ในงบการเงิน ณ ว ันที�                
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 เมื�อ  3 - 12   ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,101 - - - - - - 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,001 29,161 - 1 - - - 31,163 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,327 1,384 2,038 - 1,583 - 8,332 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  1,216 20,492 50,388 129,835 29,170 - 7,701 238,802 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,130 - - - - - 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหักบญัชี - 248 - - - - - 248 

 4,318 54,358 51,772 131,874 29,170 1,583 7,701 280,776 

หนี%สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 54,555 77,902 25,387 500 - - - 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,537 1,345 4,456 21 2,671 - - 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 356 - - - - - - 356 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ - - - 42 - - - 42 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 33,365 18,794 15,680 6,643 - - 74,519 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ         
 สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,275 - - - - - 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - 97 - - - - - 97 

 56,485 113,984 48,637 16,243 9,314 - - 244,663 

ภาระผูกพนัและหนี%สินที'อาจเกดิขึ%น         
การรับอาวลัตัbวเงินและการคํ�าประกนั           
   การกูย้ืม P } 4n� N{ - {nr - P,Pd} 
ภาระผกูพนัอื�น - - - 1,200 - 30 - 1,230 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

 เมื�อ  3 - 12   ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,180 - - - - - - 1,180 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,308 35,749 - 1 - - - 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ - 6,233 4,853 1,784 - 1,925 - 14,795 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  31,O}P nd,d�N On,n{P 134,|�n {,}|r - {,}Od 263,356 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,819 - - - - - 1,819 
ลูกหนี�สาํนกัหักบญัชี - 292 - - - - - 292 

 35,dOr }�,PnO O|,NP� 136,{N| {,}|r 1,925 {,}Od 319,50d 

หนี%สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก O{,d{� 115,nnO 33,684 506 - - - 205,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ||d 6,rPP N,|}} N� - - - 10,692 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 400 - - - - - - 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - 5 - 36 - - - 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 37,110 21,616 - 6,643 - - 65,406 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ         
 สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ - 1,250 - - - - - 1,250 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี - 853 - - - - - 853 

 57,n|P 161,�{� 58,P}} 56{ 6,643 - - 284,231 

ภาระผูกพนัและหนี%สินที'อาจเกดิขึ%น         
การรับอาวลัตัbวเงินและการคํ�าประกนั           
   การกูย้ืม - 10 31 13 - 581 - 634 
ภาระผกูพนัอื�น - 3,296 - 1,200 - 34 - 4,530 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 417 - - - - - - 417 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 773 - 773 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  2,699 - - - - - - 2,699 
 3,116 - - - - 773 - 3,889 

หนี%สินทางการเงนิ         
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม - 4,000 2,900 - - - - 6,900 
 - 4,000 2,900 - - - - 6,900 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� nP ธนัวาคม NOO} 
 เมื�อ  3 - 12   ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 529 - - - - - - 529 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 844 - 844 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  3,154 - - - - - - 3,154 
 3,683 - - - - |�� - �,ON} 

หนี%สินทางการเงนิ         
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม - 4,276 3,393 - - - - 7,669 
 - 4,276 3,393 - - - - 7,669 

3.3|.4 ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ฐานะการเงินต่างประเทศของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจการธนาคาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มี
ดงันี�   

เงินให้สินเชื�อสกุลเงินต่างประเทศจาํนวนเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐเทียบเท่า 3,296 ลา้นบาท ซึ� ง
บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยงเต็มจาํนวนมูลค่าเงินให้
สินเชื�อตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.38.5 

3.3|.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยมีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงและเพื�อคา้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื�อคา้ดงันี�  

ก)  สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) 

บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest 
rate swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน
ที�มีอตัราดอกเบี�ย ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 2562 1,200 (42) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 2562 1,200 (36) 

ข) สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange 
contract) 

  บริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
(Cross currency swap agreement/Foreign exchange contract) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความ
เสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

- - - 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 2558 3,296 (5) 
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3.3|.6 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ตารางต่อไปนี� เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด 1,101 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 31,163 31,163 
เงินลงทุนสุทธิ  8,332 9,474 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 232,946* 234,491 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,130 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 248 248 
หนี%สินทางการเงนิ   
เงินรับฝาก 158,344 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,030 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 356 356 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 42 42 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 74,519 74,929 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,275 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 97 97 

* มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน :;5 ล้านบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด 70 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 417 417 
เงินลงทุนสุทธิ  773 773 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 2,699 2,699 
หนี%สินทางการเงนิ   
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 6,900 6,900 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด 1,18d 1,18d 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 38,058 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ  14,795 14,795 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 256,597* 260,{�n 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,819 1,819 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 292 292 
หนี%สินทางการเงนิ   
เงินรับฝาก 205,589 205,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,692 10,692 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 400 400 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 41 41 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 65,406 65,934 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 1,250 1,250 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 853 853 

* มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน 191 ล้านบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสด }d }d 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ONr ONr 
เงินลงทุนสุทธิ  |�� |�� 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ n,PO� n,PO� 
หนี%สินทางการเงนิ   
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 7,669 7,669 
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ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินนั�น คือ มูลค่า
ตามบญัชีสุทธิของเครื�องมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งหมด   

3.IT ลาํดับชั%นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั P ระดบั N ระดบั n รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

ตราสารทุน 335 335 - - 335 
ตราสารหนี�  6,749 - 6,749 - 6,749 
หน่วยลงทุน 802 773 29 - 802 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 32 - - nN nN 
อาคารชุดสาํนกังาน 2,032 - - 2,032 2,032 
หนี%สินที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์       

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 42 - 42 - 42 
      

สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,101 1,101 - - 1,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  31,163 1,901 29,262 - 31,163 
เงินลงทุนทั�วไป 446 - - 1,588 1,588 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 232,946* - 37,084 197,407 234,491 
ลูกหนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 1,130 - 1,130 - 1,130 
ลูกหนี�สาํนกัหกับญัชี 248 - 248 - 248 
หนี%สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 158,344 51,394 106,950 - 158,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  10,030 613 9,417 - 10,030 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 356 356 - - 356 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 74,519 - 74,929 - 74,929 
เจา้หนี� ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้ 1,273 - 1,275 - 1,275 
เจา้หนี�สาํนกัหกับญัชี 97 - 97 - 97 

* มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับไม่รวมสาํรองส่วนเกินจาํนวน :;5 ล้านบาท
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั P ระดบั N ระดบั n รวม 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      

หน่วยลงทุน 773 773 - - 773 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 778 - - }}| }}| 
อาคารชุดสาํนกังาน 555 - - 555 555 
      
สินทรัพย์ที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 70 70 - - 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  417 9 408 - 417 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ 2,699 - - 2,699 2,699 
หนี%สินที'เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 6,900 - - 6,900 6,900 

ความอ่อนไหวที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์ที�ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและอาคารชุดสํานกังาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
วา่จา้งให้ผูป้ระเมินราคาภายนอกที�ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูป้ระเมินราคา โดยผูป้ระเมินราคาใชว้ิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) โดย
นาํกระแสเงินสดสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บรายปีคิดลดดว้ยอตัราคิดลดที�คาํนึงถึงปัจจยัพื�นฐานเกี�ยวกบั
อตัราการกูย้มืและปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ 

ในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและอาคารชุดสํานกังาน ขอ้มูลที�ไม่
สามารถสังเกตไดที้�มีนยัสําคญัที�ถูกใช้เป็นสมมติฐานในการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนและอาคารชุดสํานกังานไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของค่าเช่าต่อปีและอตัราคิดลดในอตัรา 
5% และ 9% ตามลาํดบั การลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัของอตัราการเติบโตของค่าเช่าหรือการเพิ�มขึ�น
อยา่งเป็นสาระสําคญัของอตัราคิดลดจะทาํให้มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ
อาคารชุดสาํนกังานลดลง 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
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4. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

จาํนวน                     
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                
ในเดือน 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั (ลา้นบาท)  

  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้)   
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2556 ที�ประชุมสามญั              

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
ของบริษทัฯเมื�อวนัที�        
22 เมษายน 2557 

2.00 2.00 1,601 พฤษภาคม 2557 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2557    1,601  

      
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2557 ที�ประชุมสามญั                          

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 
ของบริษทัฯเมื�อวนัที�      
NN เมษายน 2558 

2.00 2.00    1,601 พฤษภาคม 2558 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2558    1,601  

5. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี 

 การลงทุนเพิ'มเติมของบริษัทร่วมค้า  

 ในเดือนมกราคม 2558 บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัร่วมคา้ของบริษทัฯไดล้งนามร่วมทุน
กบับริษทั เซ็นจูรี�  โตเกียว ลีสซิ�ง คอร์ปอเรชั�นและกลุ่มฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี เพื�อลงทุนในบริษทั 
เอชทีซี ลีสซิ�ง จาํกดั (ชื�อเดิมคือ บริษทั ฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี ลีสซิ�ง (ไทยแลนด์) จาํกดั) ซึ� งมีทุน
จดทะเบียน 100 ลา้นบาท ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 

6. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯเมื�อวนัที� r กุมภาพนัธ์ 2559 
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