
 

 

 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 มีนาคม 2560 

 





ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสด 1,095,857                1,147,866                
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 35,609,950             37,061,867             
เงินลงทุนสุทธิ 3.2, 3.5 7,126,286                5,552,994                
เงินใหสิ้นเชื/อแก่ลกูหนี1และดอกเบี1ยคา้งรับ 3.3, 3.5

   เงินใหสิ้นเชื/อแก่ลกูหนี1 235,993,264           240,579,109           
   ดอกเบี1ยคา้งรับ 475,197                   484,024                   
   รวมเงินใหสิ้นเชื/อแก่ลกูหนี1และดอกเบี1ยคา้งรับ 236,468,461           241,063,133           
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (18,809,605)            (19,084,912)            
   หกั: ค่าเผื/อหนี1สงสัยจะสูญ 3.4 (8,100,943)              (7,490,786)              
   หกั: ค่าเผื/อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี1 3.4 (9,548)                     (9,748)                     
รวมเงินใหสิ้นเชื/อแก่ลกูหนี1และดอกเบี1ยคา้งรับสุทธิ 209,548,365           214,477,687           
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 24,382                     6,739                       
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 31,363                     31,363                     
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 656,230                   668,641                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 342,128                   359,083                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 364,664                   218,806                   
สินทรัพยอื์/น 3.6 1,112,596                1,216,780                
รวมสินทรัพย์ 255,911,821           260,741,826           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี1

ณ วันที" 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: พนับาท)





(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที" 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

รายไดด้อกเบี"ย 3.11 3,715,914                3,864,387                
ค่าใชจ่้ายดอกเบี"ย 3.12 (1,134,921)              (1,341,870)              
รายได้ดอกเบี ยสุทธิ 2,580,993                2,522,517                
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 796,631                   827,789                   
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (29,884)                   (25,101)                   
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.13 766,747                   802,688                   
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื3อคา้และ
   ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.14 377                          (11,207)                   
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.15 2,756                       8,309                       
ค่าปรับที3เกี3ยวเนื3องจากเงินใหสิ้นเชื3อ 85,059                     87,790                     
รายไดค่้าส่งเสริมการขายที3เกี3ยวเนื3องกบัธุรกิจเช่าซื"อ 73,840                     82,873                     
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื3นๆ 3.17 59,008                     55,391                     
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 3,568,780                3,548,361                
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที3เกี3ยวเนื3องกบัธุรกิจเช่าซื"อ 68,740                     92,678                     
รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 3,500,040                3,455,683                
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าใชจ่้ายเกี3ยวกบัพนกังาน 683,483                   504,746                   
ค่าใชจ่้ายเกี3ยวกบัอาคาร สถานที3และอุปกรณ์ 186,231                   184,724                   
ค่าภาษีอากร 51,209                     47,280                     
ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.23 379,226                   387,340                   
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื3นๆ 3.18 191,467                   176,184                   
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 1,491,616                1,300,274                
หนี" สูญ หนี"สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.16 721,338                   932,970                   
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 1,287,086                1,222,439                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.19 255,023                   242,211                   
กาํไรสําหรับงวด 1,032,063                980,228                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที" 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 3.20

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื3อขาย (114)                        797                          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.21 23                            (159)                        
รายการที3จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (91)                          638                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับงวด (91)                          638                          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,031,972                980,866                   

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน 3.22 1.12                         1.06                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที" 31 มีนาคม 2560

2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,287,086                1,222,439                
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสื3อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 36,769                     20,668                     
   หนี" สูญและหนี"สงสัยจะสูญ 1,256,816                1,418,618                
   ค่าเผื3อขาดทุนของเงินลงทุน (โอนกลบั) 214                          (116)                        
   ค่าเผื3อขาดทุนของทรัพยสิ์นรอการขาย 329                          47                            
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,756)                     (8,308)                     
   (กาํไร) ขาดทุนที3ยงัไม่เกิดขึ"นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
        และตราสารอนุพนัธ์เพื3อคา้ (3,671)                     7,218                       
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,856)                     (2,564)                     
   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (20,163)                   (18,259)                   
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,278                       6,499                       
   รายไดค้า้งรับ (เพิ3มขึ"น) ลดลง 16,205                     (13,562)                   
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ3มขึ"น (ลดลง) 61,663                     (141,601)                 
   รายไดด้อกเบี"ยสุทธิ (2,580,993)              (2,522,517)              
   รายไดเ้งินปันผล (28,520)                   (28,620)                   
   เงินสดรับดอกเบี"ย 3,768,008                3,931,331                
   เงินสดจ่ายดอกเบี"ย (850,584)                 (1,039,510)              
   เงินสดรับเงินปันผล 28,520                     28,520                     
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (29,724)                   (29,883)                   
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี3ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน 2,942,621                2,830,400                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ3มขึ"น) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,451,917                (6,026,298)              
   เงินใหสิ้นเชื3อแก่ลกูหนี" 3,069,063                3,132,775                
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 490,909                   550,851                   
   สินทรัพยอื์3น 88,411                     415,746                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที" 31 มีนาคม 2560

2560 2559
หนี" สินดาํเนินงานเพิ3มขึ"น (ลดลง)
   เงินรับฝาก 1,228,094                (5,132,206)              
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (95,041)                   2,268,957                

    หนี" สินจ่ายคืนเมื3อทวงถาม 86,161                     54,824                     
    ตราสารหนี" ที3ออกและเงินกูย้มืระยะสั"น 858,000                   (8,052,000)              
    สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,125)                     (1,797)                     
   หนี" สินอื3น (569,159)                 (909,921)                 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 9,548,851                (10,868,669)            
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื"อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื3อการลงทุน (4,257,996)              (2,059,338)              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื3อการลงทุน 2,687,133                3,537,352                
เงินสดจ่ายซื"ออุปกรณ์ (5,646)                     (12,029)                   
เงินสดจ่ายจากการซื"อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,758)                     (1,332)                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,856                       2,564                       
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,573,411)              1,467,217                
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,000,000                10,500,000             
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (7,000,000)              -                               
เงินปันผลจ่าย (2,027,449)              (1,105,881)              
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (8,027,449)              9,394,119                
เงินสดลงลงสุทธิ (52,009)                   (7,333)                     
เงินสด ณ วนัตน้งวด 1,147,866                1,100,349                
เงินสด ณ วันปลายงวด 1,095,857                1,093,016                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี"

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ$นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอื&น

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เงินลงทุนเผื&อขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 1                       9,215,676         2,543,024        30,757                 211,641            242,398                 984,000              12,829,650       25,814,749       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                       -                           -                        -                            -                         980,228            980,228           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&นสาํหรับงวด -                        -                        -                       638                      -                        638                        -                         -                        638                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                       638                      -                        638                        -                         980,228            980,866           

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                       -                           (678)                  (678)                      -                         678                   -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 1                       9,215,676         2,543,024        31,395                 210,963            242,358                 984,000              13,810,556       26,795,615       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1                       9,215,676         2,543,024        17,380                 208,915            226,295                 984,000              14,474,972       27,443,968       

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                       -                           -                        -                            -                         1,032,063         1,032,063        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&นสาํหรับงวด -                        -                        -                       (91)                       -                        (91)                        -                         -                        (91)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                       (91)                       -                        (91)                        -                         1,032,063         1,031,972        

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                       -                           (672)                  (672)                      -                         672                   -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 1                       9,215,676         2,543,024        17,289                 208,243            225,532                 984,000              15,507,707       28,475,940       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี;

องคป์ระกอบอื&นของส่วนของเจา้ของ

ทุนที&ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดท าและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยธนาคารฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 21/2558 เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของ
ธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหวา่งงวด ธนาคารฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ 

1.3 นโยบายบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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2. ข้อมูลทัว่ไป 

2.1 ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย               
โดยมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น
บริษทัใหญ่ ธนาคารฯไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัดา้นการธนาคารพาณิชย ์         
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ เลขท่ี 48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ธนาคารฯมีสาขารวม 57 สาขาในประเทศไทย                            
(31 ธนัวาคม 2559: 57 สาขาในประเทศไทย) 

2.2 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมธนาคารฯ           
หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
ธนาคารฯ นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของธนาคารฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 

3. ข้อมูลเพิม่เติม 

3.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap agreement) เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 
อตัราดอกเบ้ีย - 30,446 1,200,000 - 34,118 1,200,000 

รวม - 30,446 1,200,000 - 34,118 1,200,000 

ทั้งน้ี ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.2 เงินลงทุน 

3.2.1 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,406,858 3,835,912 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 871,704 870,470 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 412,860 414,163 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 8,240 8,000 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 6,698,202 5,127,085 
ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก าหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา 13,773 13,559 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (13,757) (13,543) 

รวมตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด 16 16 
เงนิลงทุนทัว่ไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 474,878 478,303 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (46,810) (52,410) 

รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 428,068 425,893 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 7,126,286 5,552,994 

3.2.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ครบก าหนดภายใน ครบก าหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,405 - 2 5,407 3,834 - 2 3,836 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 182 1,102 - 1,284 182 1,102 - 1,284 

รวม 5,587 1,102 2 6,691 4,016 1,102 2 5,120 
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

รวม 5,586 1,102 2 6,690 4,015 1,102 2 5,119 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด         
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา 14 - - 14 14 - - 14 
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (14) - - (14) (14) - - (14) 

รวม - - - - - - - - 
รวมตราสารหนี ้ 5,586 1,102 2 6,690 4,015 1,102 2 5,119 
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3.2.3 เงินลงทุนท่ีมีภาระผกูพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี   
ประเภทเงินลงทุน 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 ภาระผกูพนั 

ตราสารหน้ีหลกัทรัพยรั์ฐบาล 2 2 ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหน้ีหลกัทรัพยรั์ฐบาล 1,450 - หลกัประกนัการใชย้อด 

ไดดุ้ลการหกับญัชี 

3.2.4 เงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 
   ค่าเผือ่ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผดินดัช าระหน้ี 1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
   ค่าเผือ่ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน 

บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือผดินดัช าระหน้ี 7,060 - 7,060 

3.2.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ของนิติบุคคลนั้น  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่าสุทธิตาม จ านวน  มูลค่าสุทธิตาม จ านวน  
 บญัชีของ เงินลงทุนท่ี สัดส่วน บญัชีของ เงินลงทุนท่ี สัดส่วน 

ช่ือหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้ าระ เงินลงทนุ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้ าระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 814 300 10 814 300 10 
บริษทั เค ไลน ์(ประเทศไทย) จ ากดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์น าเข้าและส่งออก:       
บริษทั จูกิ (ประเทศไทย) จ ากดั 331 - 10 331 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดด้ิง จ ากดั 4,265 - 10 4,265 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จ ากดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 3,233 - 10 3,233 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จ ากดั  17,622 - 10 17,622 - 10 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

3.3 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

3.3.1 จ าแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้   
เงินใหสิ้นเช่ือ 71,476,574 71,883,119 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 164,322,054 168,448,360 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 394,544 460,708 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (18,809,605) (19,084,912) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (199,908) (213,078) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 217,183,659 221,494,197 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 475,197 484,024 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (8,100,943) (7,490,786) 

หกั: ค่าเผื่อการปรับปรุงมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (9,548) (9,748) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 209,548,365 214,477,687 

3.3.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 210,929,018 6,254,641 217,183,659 215,304,305 6,189,892 221,494,197 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 210,929,018 6,254,641 217,183,659 215,304,305 6,189,892 221,494,197 
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3.3.3 จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 

เงินใหสิ้นเช่ือ 

แก่ลูกหน้ี         

และดอกเบ้ีย                 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้

ในการตั้งค่า

เผือ่หน้ีสงสัย

จะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ี 

สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินใหสิ้นเช่ือ  

แก่ลูกหน้ี          

และดอกเบ้ีย                 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้

ในการตั้งค่า

เผือ่หน้ีสงสัย

จะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ี           

สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินส ารองตามเกณฑ ์ธปท.       

- จดัชั้นปกติ 196,992 175,256 2,060 200,399 177,089 2,658 

- จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 15,983 14,512 2,551 16,458 15,567 2,041 

- จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 2,237 2,218 709 2,569 2,534 827 

- จดัชั้นสงสัย 1,394 1,369 436 1,397 1,384 416 

- จดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,053 959 255 1,155 1,062 273 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 2,090 - - 1,276 

รวม 217,659 194,314 8,101 221,978 197,636 7,491 
(1) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ค านวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่ง                
ประเทศไทย (ยกเว้นกรณีของลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่น ามูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนีเ้งินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 ธนาคารฯมีส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ท่ีสนส.5/2559 จ านวน 3,946 ล้านบาท (ณ วันท่ี                  
31 ธันวาคม 2559 จ านวน 3,158 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจ านวน 1,856          
ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,882 ล้านบาท) ไปเป็นส ารองของลกูหนีร้ายตัว ซ่ึงเม่ือรวมกับยอดเงินส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท.
จ านวน 4,155  ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 4,333 ล้านบาท) จะท าให้ยอดเงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.ท้ังส้ินมีจ านวน  6,011               
ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 6,215 ล้านบาท) 

  

 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1) ลูกหน้ีสินเช่ือจ าน าทะเบียน (1) เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน (2) 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

 

31 มีนาคม  
2560  

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม  
2560  

31 ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม  
2560  

31 ธนัวาคม 
2559 

จดัชั้นปกติ 0.80 0.80 1.58 1.57 1 1 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5.87 5.92 16.80 16.80 2 2 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 27.61 28.21 35.11 34.57 100 100 
จดัชั้นสงสัย 26.54 24.19 35.11 34.57 100 100 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 23.18 22.75 35.11 34.57 100 100 
(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญซ่ึงได้รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วน
ท่ีเกินกว่าส ารองขัน้ต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนีร้ายตัวแล้ว 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองขัน้ต า่ของ ธปท. 
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3.3.4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ธนาคารฯ มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินรวม 145,880 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 149,784 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือส าหรับรถยนต ์สัญญา
เช่าการเงินส าหรับเคร่ืองจักร และอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี            

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 54,724 98,165 4,913 6,915 164,717 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (6,832) (8,625) (185) (2,995) (18,637) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (91) (106) - (3) (200) 

มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า               
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 47,801 89,434 4,728 3,917 145,880 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2)     (2,812) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    143,068 

(1)  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ
ลูกหนีร้ายตัวแล้ว 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี            

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 56,142 100,696 4,783 7,288 168,909 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1)  (7,001) (8,789) (163) (2,959) (18,912) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (89) (121) - (3) (213) 

มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า                
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 49,052 91,786 4,620 4,326 149,784 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2)     (2,973) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ    146,811 

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ
ลูกหนีร้ายตัวแล้ว 
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3.3.5 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีระงบัการรับรู้รายได ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่าค านวณตามเกณฑ ์                       

ธปท.(2) ณ วนัที่ 
มลูค่าค านวณตามเกณฑ ์                        
ของธนาคารฯ ณ วนัที่ 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีระงบัการรับรู้รายได ้(1) 6,273 6,573 7,078 7,395 
(1)  ค านวณจากยอดหนีเ้ป็นรายบัญชี 
(2) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบีย้ค้างรับเม่ือลูกหนีผิ้ดนัดช าระดอกเบีย้เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

3.3.6 รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชีซ่ึงแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ณ วนัท่ี 

   31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

รายไดด้อกเบ้ียรอตดับญัชี (1) 18,810 19,085 
(1) จ านวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบีย้รอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ี
เกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ 

3.3.7 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 

ลูกหน้ีท่ีไดท้ าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหวา่งงวด   
จ านวนลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการช าระหน้ี (ราย) 1,070 2,093 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี (ลา้นบาท) 332 572 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี (ลา้นบาท) 334 578 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ลา้นบาท) - - 
อายสุญัญาถวัเฉล่ียของการปรับโครงสร้างหน้ี (ปี)   

ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 5 5 
ลูกหน้ีสินเช่ือเคหะ 4 2 
ลูกหน้ีสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์ 4 4 
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ขอ้มูลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีผ่านการ
ปรับโครงสร้างมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 

รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี  96 81 
จ านวนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีไดรั้บช าระ 360 223 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารฯมียอดคงคา้งของลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้าง
หน้ีท่ีมีปัญหาแลว้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหน้ีท่ีมี                          
การปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ 17,139 5,209 16,638 5,286 

3.4 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

3.4.1 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - จ  าแนกตามการจดัชั้นของลูกหน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่   ส ารอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้งวด 2,658,668 2,041,303 826,501 416,111 272,677 1,275,526 7,490,786 
หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่ม 
(ลดลง) ในระหวา่งงวด (599,105) 510,235 (82,538) 279,138 335,219 814,067 1,257,016 

หน้ีสูญตดับญัชี - - (35,436) (259,029) (352,394) - (646,859) 

ยอดปลายงวด 2,059,563 2,551,538 708,527 436,220 255,502 2,089,593 8,100,943 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่   ส ารอง  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 1,871,788 1,163,592 930,747 598,793 693,635 311,935 5,570,490 
หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่ม  
ในระหวา่งปี 786,880 877,711 1,967 1,752,943 1,398,274 963,591 5,781,366 

หน้ีสูญตดับญัชี - - (106,213) (1,935,625) (1,819,232) - (3,861,070) 

ยอดปลายปี 2,658,668 2,041,303 826,501 416,111 272,677 1,275,526 7,490,786 
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3.4.2  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - จ  าแนกตามประเภทการกนัเงินส ารอง 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
กนัเงินส ารอง 
เป็นรายลูกหน้ี 

กนัเงินส ารอง 
เป็นกลุ่มสินเช่ือ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้งวด 2,595,364 3,619,896 1,275,526 7,490,786 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 18,331 424,618 814,067 1,257,016 
หน้ีสูญตดับญัชี (61,057) (585,802) - (646,859) 

ยอดปลายงวด 2,552,638 3,458,712 2,089,593 8,100,943 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

กนัเงินส ารอง 
เป็นรายลูกหน้ี 

กนัเงินส ารอง 
เป็นกลุ่มสินเช่ือ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,259,045 2,999,510 311,935 5,570,490 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี 582,619 4,235,156 963,591 5,781,366 
หน้ีสูญตดับญัชี (246,300) (3,614,770) - (3,861,070) 
ยอดปลายปี 2,595,364 3,619,896 1,275,526 7,490,786 

3.4.3 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ยอดตน้งวด/ปี 9,748 - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ปี - 9,748 

ตดัจ าหน่ายในระหวา่งงวด/ปี (200) - 

ยอดปลายงวด/ปี 9,548 9,748 

3.4.4 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 4,684 5,121 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1) 1,400 1,516 
(1) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์  ธปท. ไป
เป็นส ารองของลูกหนีร้ายตัวแล้ว 
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3.5 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

 3.5.1 เงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผือ่ขาดทุนท่ีบนัทึก 
 ราคาทุน ณ วนัที ่ มลูค่ายติุธรรม ณ วนัที่ ในบญัชีแลว้ ณ วนัที่ 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

ตราสารหน้ี - หุน้กู ้(1) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั (2) - 6 - - - 6 
(1) เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีออกโดยสถาบันการเงินซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศส่ังปิดกิจการเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2540  
(2)เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ

บริษัทท่ีรายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือบริษัทท่ีผิดนัดช าระค่าดอกเบีย้ 

3.5.2 สินทรัพยจ์ดัชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯจดัประเภทตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี (1)  
ณ วนัท่ี 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ณ วนัท่ี 

เงินลงทุนในลกูหน้ี                     
ท่ีรับโอนมา ณ วนัท่ี 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ณ วนัท่ี 

รวม 
ณ วนัท่ี 

 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกต ิ 230,682 235,147 - - - - - - 230,682 235,147 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึง            
เป็นพิเศษ 15,818 16,277 - - - - - - 15,818 16,277 

ลูกหน้ีจดัชั้นต  า่กวา่มาตรฐาน 2,237 2,569 - - - - - - 2,237 2,569 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 1,394 1,397 - - - - - - 1,394 1,397 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,053 1,155 48 54 14 14 12 12 1,127 1,235 

รวม 251,184 256,545 48 54 14 14 12 12 251,258 256,625 

(1)  มลูหนีจั้ดช้ันข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนีโ้ดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อ่ืน และเงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงิน (ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

3.5.3 การจัดชั้ นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับสินเช่ือท่ีกันส ารองเป็นรายกลุ่ม 
(Collective Approach) 

3.5.3.1 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหน้ี 
ณ วนัท่ี 

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง         
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1)              

ณ วนัท่ี 

อตัราท่ีใชใ้นการตั้ง                           
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2)                             

ณ วนัท่ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3)                   
ณ วนัท่ี 

 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 129,336 131,798 129,336 131,798 0.80 0.80 1,041 1,052 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12,449 13,434 12,449 13,434 5.87 5.92 731 795 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 1,852 2,134 1,852 2,134 27.61 28.21 511 602 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 1,157 1,168 1,157 1,168 26.54 24.19 307 283 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 903 1,017 903 1,017 23.18 22.75 209 231 

รวม 145,697 149,551 145,697 149,551   2,799 2,963 

(1) ธนาคารฯไม่ได้น ามูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนีเ้งินต้นคงค้างในการค านวณค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ซ่ึงได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารอง
ขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลกูหนีร้ายตัวแล้ว 

(3) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี ้           
รายตัวแล้ว 

3.5.3.2  เงินใหสิ้นเช่ือลูกหน้ีจ าน าทะเบียน 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

มูลหน้ี                                     
ณ วนัท่ี 

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง         
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ              

ณ วนัท่ี 

อตัราท่ีใชใ้นการตั้ง                           
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1)                          

ณ วนัท่ี 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2)                   

ณ วนัท่ี 

 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 17,119 16,665 17,119 16,665 1.58 1.57 270 261 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1,470 1,527 1,470 1,527 16.80 16.80 247 257 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 261 269 261 269 35.11 34.57 91 93 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 127 125 127 125 35.11 34.57 44 43 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 19 9 19 9 35.11 34.57 7 3 

รวม 18,996 18,595 18,996 18,595   659 657 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ซ่ึงได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารอง
ขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลกูหนีร้ายตัวแล้ว 

 (2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี ้           
รายตัวแล้ว 
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3.5.4 ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

จ านวนรายลูกหน้ี  
ณ วนัท่ี  

มูลหน้ี  
ณ วนัท่ี  

หลกัประกนั  
ณ วนัท่ี  

ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ (2)                            
ณ วนัท่ี  

 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

31 มีนาคม 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

   (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูก         
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์        
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ (1) 1 1 805 821 656 656 805 (3) 821 (3) 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทั 
 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
แต่มีผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกบับริษทั                   
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 3 4 383 577 61 249 5 7 

3.  บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่ง           
การฟ้ืนฟูการด าเนินงาน - - - - - - - - 

4.  บริษทัท่ีรายงานผูส้อบบญัชีระบุ         
วา่มีปัญหาเก่ียวกบัความด ารงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 4 5 1,188 1,398 717 905 810 828 

(1) บริษัทดงักล่าวอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดงักล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต า่ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลกูหนีร้ายตวัแล้ว 
(3) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดงักล่าวได้รวมค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้ว 

3.6 สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมสุทธิ 329,616 370,275 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 26,585 14,475 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 45,566 61,771 
เงินมดัจ า 46,818 46,291 
ลกูหน้ีอ่ืน 452,609 525,588 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  211,402 198,380 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 1,112,596 1,216,780 
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3.7 เงินรับฝาก 

3.7.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,145,638 3,800,991 
ออมทรัพย ์ 51,625,302 51,928,032 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 8,294,174 7,606,080 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 10,239,991 6,994,920 
  - เกิน 1 ปี 194,210 238,889 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 83,679,595 85,381,904 
รวม 157,178,910 155,950,816 

3.7.2 จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาเงินรับฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 156,991,234 155,630,660 
เกิน 1 ปี 187,676 320,156 
รวมเงินรับฝาก 157,178,910 155,950,816 
(1)  รวมสัญญาท่ีครบก าหนดแล้ว   

3.7.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากทั้งจ  านวนเป็นเงินฝากท่ีเป็นเงินบาทของ                      
ผูฝ้ากท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศ 

3.8 ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงินกู้ยืม 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินกูย้ืมในประเทศ   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 7,323,000 7,323,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 50,077,000 57,039,000 
ตัว๋แลกเงิน 1,856,122 36,122 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 797 797 
รวม 59,256,919 64,398,919 
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3.8.1 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯมีหุ้นกูร้ะยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกนั 
ดงัน้ี 

ช่วงเวลา 
ท่ีออกหุน้กู ้

จ านวนหน่วย 
ณ วนัท่ี  

มูลค่า                  
ท่ีตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อตัราดอกเบ้ีย 

 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

(บาท) 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  

 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2555 - 1.00 1,000 - 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.85 ต่อปี (1) 

ปี 2555 1.24 1.24 1,000 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี  
ปี 2557 1.60 1.60 1,000 1,600 1,600 ปี 2567 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2557 0.80 0.80 1,000 800 800 ปี 2567 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.875 ต่อปี 
ปี 2560 1.00 - 1,000 1,000 - ปี 2570 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 

รวม    7,323 7,323   

(1) หุ้นกู้ ด้อยสิทธิไม่มีประกันไถ่ถอนก่อนก าหนดวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

3.8.2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารฯมีหุ้นกูร้ะยะสั้นและระยะยาวไม่ดอ้ยสิทธิ
ไม่มีประกนั ดงัน้ี 

ช่วงเวลา            
ท่ีออกหุ้นกู ้

ประเภท     
หุน้กู ้

จ านวนหน่วย 
ณ วนัท่ี 

มูลค่า                  
ท่ีตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                              
ณ วนัท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อตัราดอกเบ้ีย 

  31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

(บาท) 31 มีนาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  

  (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 2558 หุน้กูร้ะยะยาว 9.68 15.68 1,000 9,680 15,680 ปี 2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.875 - 2.00 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะสั้น 3.059 16.859 1,000 3,059 16,859 ปี 2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.50 - 1.71 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะยาว 5.50 5.50 1,000 5,500 5,500 ปี 2561 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.95 - 2.00 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะยาว 10.00 10.00 1,000 10,000 10,000 ปี 2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี 2559 หุน้กูร้ะยะสั้น 9.00 9.00 1,000 9,000 9,000 ปี 2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.75 - 1.80 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะสั้น 10.338 - 1,000 10,338 - ปี 2560 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.52 - 1.70 ต่อปี 
ปี 2560 หุน้กูร้ะยะสั้น 2.50 - 1,000 2,500 - ปี 2561 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.80  ต่อปี 
รวม     50,077 57,039   

3.8.3 ตัว๋แลกเงิน 

ตัว๋แลกเงินประกอบดว้ยตัว๋แลกเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.67 - 2.50 ต่อปี ซ่ึงทยอยครบ
ก าหนดช าระในปี 2560 - 2561 
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3.9  หนีสิ้นอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีอ่ืนๆ คา้งจ่าย 207,527 350,693 
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 605,341 695,535 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,016,657 1,045,309 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,553,957 1,492,294 
บญัชีพกัเจา้หน้ี 271,513 390,458 
หน้ีสินอ่ืนๆ  299,892 307,063 

รวมหน้ีสินอ่ืน 3,954,887 4,281,352 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซ่ึงเป็นโบนสัส าหรับพนกังานและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจ าปี ส่วนหน่ึงของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจ าปี ซ่ึงจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ส าหรับพนักงานท่ีการปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนสัประจ าปี
บางส่วนท่ีพนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั้นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
ทั้งน้ีการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยค านวณจากราคาหุ้นถวัเฉล่ียรายวนัระยะเวลา 5 ปี
จากวนัท่ีให้สิทธิจนถึงวนัท่ีจ่ายช าระเป็นเกณฑ์ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 
ธนาคารฯมียอดคงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวท่ีให้สิทธิแลว้เป็นจ านวนเงิน 
249 ลา้นบาท และ 263 ลา้นบาท ตามล าดบั 

3.10 เงินกองทุนทีต้่องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
และการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายไดต้ามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารฯด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้ ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
ตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) ส าหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรายยอ่ย 
สินเช่ือจ าน าทะเบียน สินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอ่ื์น 

 ส าหรับเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 นั้น ธนาคารฯไดมี้การจดัสรรเงินส ารอง
ส่วนเกินจากการจดัชั้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของเงินกองทุน โดยเงินส ารองส่วนน้ีทั้งหมดจะถูกจดัสรรตาม
สัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงไวต้ามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 2,543,024 
เงินส ารองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 13,501,650 13,501,650 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 221,900 218,920 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (685,519) (481,432) 

รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 25,780,731 25,981,838 
เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล        1 1 

รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 25,780,732 25,981,839 

เงนิกองทุนช้ันที ่2   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 7,323,000 7,323,000 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 327,551 447,354 
เงินส ารองส่วนเกิน 829,130 789,422 

รวมเงนิกองทุนช้ันที ่2 8,479,681 8,559,776 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งส้ิน 34,260,413 34,541,615 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุน ธนาคารฯ 
กฎหมาย
ก าหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
ก าหนด 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 
 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 14.87 5.75 14.73 5.125 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 14.87 7.25 14.73 6.625 
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 19.76 9.75 19.59 9.125 

 เพื่อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 4/2556 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารง
เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุน ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2559 ไวใ้น Website ของธนาคารฯเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 แลว้ 
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3.11 รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 117,904 135,249 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 37,147 38,208 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 1,410,107 1,328,391 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 2,150,756 2,362,539 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 3,715,914 3,864,387 

3.12 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
เงินรับฝาก 551,635 672,029 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,211 40,181 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 243,229 264,541 
ตราสารหน้ีท่ีออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 90,509 84,064 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 237,462 280,893 

เงินกูย้ืม 3,875 162 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,134,921 1,341,870 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

3.13 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
31 มีนาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ   

- การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 1,937 2,573 
- การบริการการประกนัภยั 571,051 627,029 

- อ่ืนๆ 223,643 198,187 
รวมรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 796,631 827,789 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (29,884) (25,101) 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 766,747 802,688 

3.14 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรต                                
เงินตราต่างประเทศ   
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย (2,458) (12,780) 

- ตราสารหน้ี 2,835 1,573 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรต                       
เงินตราต่างประเทศ 377 (11,207) 
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3.15 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 
2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
ก าไรจากการขาย   

- เงินลงทุนเผื่อขาย 130 5,794 

- เงินลงทุนทัว่ไป 2,626 2,515 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,756 8,309 

3.16 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
โอนกลบัตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 214 (116) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 721,124 933,086 

รวม 721,338 932,970 

3.17 รายได้จากการด าเนินงานอืน่ๆ 

 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 20,163 18,259 
รายไดเ้งินปันผล 28,520 28,620 
อ่ืนๆ 10,325 8,512 
รวม 59,008 55,391 
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3.18 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ๆ 

 ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 15,257 15,260 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่าย 19,508 2,984 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลกูหน้ีด าเนินคดี 77,159 81,759 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 19,645 16,555 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 18,516 15,649 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการยึดและจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ยึดมา 19,836 19,965 
อ่ืนๆ 21,546 24,012 

รวม 191,467 176,184 

3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องธนาคารฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 400,858 338,335 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (145,835) (96,124) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 255,023 242,211 
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3.20 องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   
เงินลงทุนเผื่อขาย:   
ก าไรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด 16 6,591 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ส าหรับก าไรท่ีรวมอยู ่                         

ในก าไรหรือขาดทุน (130) (5,794) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (114) 797 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 23 (159) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสุทธิ (91) 638 

3.21 ภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 

 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์                         
(ค่าใชจ่้าย)

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์                         
(ค่าใชจ่้าย)

ภาษี 
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดั
มลูค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (114) 23 (91) 797 (159) 638 

 (114) 23 (91) 797 (159) 638 

3.22 ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
ทั้งน้ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ (พนับาท) 1,032,063 980,228 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 921,568 921,568 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 1.12 1.06 
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3.23 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างธนาคารฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559         
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ยอดคงค้าง    
บริษัทใหญ่   
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
เงินรับฝาก 834,425 533,487 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 162 75 
เงินปันผลคา้งจ่าย - 2,027,194 
หน้ีสินอ่ืน 118,388 106,460 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)   
สินทรัพยอ่ื์น:   
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซ่ิง จ ากดั 1,546 3,230 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 166 800 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั  14 14 
เงินรับฝาก:   
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั  131,180 130,736 
   บริษทั ออล-เวยส์ จ ากดั 99,973 99,628 
   บริษทั ไฮเวย ์จ ากดั  47,073 30,847 
   บริษทั ไพรมสั ลีสซ่ิง จ ากดั  32,899 32,899 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซ่ิง จ ากดั 22,771 21,939 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จ ากดั  11,545 33,757 
   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากดั 2,530 278 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน):   
   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จ ากดั 216,830 205,710 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 143,256 27,503 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั  87,791 248,437 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย:   
   บริษทั ออล-เวยส์ จ ากดั 253 254 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั  167 445 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั  160 184 
   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จ ากดั 132 10 
   บริษทั ไฮเวย ์จ ากดั 59 4 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จ ากดั  20 84 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 7 1 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซ่ิง จ ากดั 6 - 
หน้ีสินอ่ืน:   
   บริษทั ไฮเวย ์จ ากดั 49,320 46,920 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จ ากดั 3,911 1,242 
   บริษทั ออล-เวยส์ จ ากดั 448 484 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซ่ิง จ ากดั 246 481 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั - 145 
ภาระผกูพนั: การค ้าประกนั   
บริษัทใหญ่   
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,184 1,184 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง (เกีย่วข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)   
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั 1,070 1,070 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 765 540 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั 440 440 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหวา่งธนาคารฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 1 มกราคม 
2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัท่ี                     
1 มกราคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี                     
31 มีนาคม 2560 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องโดยมี                     
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย)์:     

   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั 297,000 - - 297,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                        
วนัท่ี 31 มีนาคม  

 2560 2559 เง่ือนไขและนโยบายในการก าหนดราคา 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด                                            
บริษทัใหญ่    
ค่าใชจ่้ายการบริหารความเส่ียงและการเงิน                 
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดา้นธุรการ 

329,906 351,700 ค านวณจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบ้ียจ่าย 1,417 1,761 เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
รายไดอ่ื้น 250 250 เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,316 2,316 เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ 2,441 2,468 เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
รายไดค้่าบริการเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือ 428 769 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดอ่ื้น 838 975 เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือ 49,320 35,640 ค านวณจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีปรึกษาเก่ียวกบั 
 การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

66,250 61,750 ค านวณจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 5,480 5,872 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอ่ืน 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,337 1,114 เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,855 1,729 เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและราคาท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืน 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่พนกังานระดบัชั้นบริหาร ตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินใหสิ้นเช่ือ (1) 2,954 3,775 
(1) รวมเงินให้สินเช่ือสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเช่ือท่ัวไป 

รายการหน้ีสินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินรับฝาก 75,824 70,145 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนักงานท่ีจ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคัญในระหว่างงวด และผลประโยชน์อ่ืนของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17 21 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 4 
รวม 24 25 

3.24 ส่วนงานด าเนินงาน  

ธนาคารฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั ธนาคารฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของธนาคารฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเช่ือรายยอ่ย สินเช่ือธุรกิจ บริหารเงินและอ่ืนๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,243 231 95 3,569 - 3,569 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 735 735 (735) - 

รวมรายได้ 3,243 231 830 4,304 (735) 3,569 

ผลการด าเนินงาน:       
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 2,303 214 64 2,581 - 2,581 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 754 17 (4) 767 - 767 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 186 - 770 956 (735) 221 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,243 231 830 4,304 (735) 3,569 

       
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์                            
และค่าใชจ่้ายตดับญัชี (61) (8) (137) (206) - (206) 

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,382) (105) (603) (2,090) 735 (1,355) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (182) 6 (545) (721) - (721) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (1,625) (107) (1,285) (3,017) 735 (2,282) 

       
ก าไรตามส่วนงาน 1,618 124 (455) 1,287 - 1,287 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (255) 

ก าไรส าหรับงวด      1,032 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินเช่ือรายยอ่ย สินเช่ือธุรกิจ บริหารเงินและอ่ืนๆ รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,979 455 114 3,548 - 3,548 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 561 561 (561) - 

รวมรายได้ 2,979 455 675 4,109 (561) 3,548 

ผลการด าเนินงาน:       
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 1,996 434 92 2,522 - 2,522 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 791 17 (5) 803 - 803 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 192 4 588 784 (561) 223 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 2,979 455 675 4,109 (561) 3,548 

       
ค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์                            
และค่าใชจ่้ายตดับญัชี (62) (9) (117) (188) - (188) 

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,165) (151) (450) (1,766) 561 (1,205) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (408) (6) (519) (933) - (933) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (1,635) (166) (1,086) (2,887) 561 (2,326) 

       
ก าไรตามส่วนงาน 1,344 289 (411) 1,222 - 1,222 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (242) 

ก าไรส าหรับงวด      980 

ธนาคารฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้น รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แลว้ ในระหวา่ง
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ธนาคารฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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3.25 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 3.25.1 การรับอาวลั การค ้าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

การรับอาวลัตัว๋เงิน - 268,042 
การค ้าประกนัอ่ืน 803,413 728,146 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 30,000 30,000 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  1,200,000 1,200,000 
อ่ืน ๆ  5,175,562 6,559,395 
รวม 7,208,975 8,785,583 

3.25.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีคดีซ่ึงธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนรวมประมาณ 282 ลา้นบาท และ 311 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว
ต่องบการเงิน 

3.25.3 ภาระผกูพนัอ่ืน 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงท่ีและอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านักงานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3 - 10 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายช าระภายใน   

ไม่เกิน 1 ปี 100 51 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 67 82 
มากกวา่ 5 ปี 3 42 
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3.26 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารฯใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ธนาคารฯจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้ธนาคารฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั ตามประเภทของ
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า                  
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      
ตราสารทุน 8 8 - - 8 
ตราสารหน้ี 6,690 - 6,690 - 6,690 

หนีสิ้นทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า                        
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
    

ตราสารอนุพนัธ์       
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 30 - 30 - 30 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า                  
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      
ตราสารทุน 8 8 - - 8 
ตราสารหน้ี 5,119 - 5,119 - 5,119 

หนีสิ้นทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า                        
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
    

ตราสารอนุพนัธ์       
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 34 - 34 - 34 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 และ 3  

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย  

ข)  มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

4. เหตุการณ์ส าคัญในระหว่างงวด 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ความเห็นชอบการด าเนินการตามโครงการโอน
และรับโอนกิจการลูกคา้รายย่อย ได้แก่ สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือธุรกิจรายย่อย สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั 
บริการธนบดีธนกิจ เงินฝากรายย่อย และอ่ืนๆ รวมทั้งสาขา ซ่ึงเป็นกิจการบางส่วนท่ีส าคญัของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ให้แก่ธนาคารฯ และเห็นชอบให้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โอนกิจการบตัรเครดิตซ่ึงเป็นกิจการบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บริษทั ออล-เวยส์ 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มทิสโก ้โดยให้ด าเนินการไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี 
ธนาคารฯ บริษทั ออล-เวยส์ จ  ากดั และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) จะร่วมกนั
พิจารณาก าหนดวนัรับโอนธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยดงักล่าวต่อไป โดยคาดวา่จะด าเนินการไดภ้ายในปี 2560 

5. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 
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