
 

  
      

 

 

รายงานของผูสอบบัญช ี

เสนอ   ผูถือหุนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย (กลุมธนาคาร) และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร) 
ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะธนาคาร 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะธนาคาร 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะธนาคาร รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขางตนนี้
แสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความ เปนอิสระจากกลุมธนาคาร
และธนาคารตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและ
ขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสําหรับงวด
ปจจุบัน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทั้งนี้ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ดังนี้  

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 คาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหสินเชื ่อแกลูกหนี ้เปนเรื ่องที ่ผู บริหารใชวิจารณญาณ
อยางมากในการกําหนดสมมติฐานและปจจัยที่เกี่ยวของในการประมาณการ ธนาคารและบริษัทยอยที่ประกอบ
ธุรกิจการใหสินเชื่อไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นสินทรัพย การกันเงินสํารอง 
และการนํามูลคาหลักประกันไปใชในการกันเงินสํารองตามหลักเกณฑและแนวนโยบายของธนาคาร
แหงประเทศไทย นอกจากนี้ผูบริหารไดพิจารณากันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติม เพ่ือใหครอบคลุม
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใชเกณฑที่เขมงวดกวาขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 
ประกอบดวย เงินสํารองคาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญเฉพาะรายที่มีแนวโนมจะเปนสินเชื ่อดอยคุณภาพ 
(Non-Performing Loans : NPLs) ในอนาคต หรือลูกหนี้ที่มีโอกาสเสียหายมากกวาเงินสํารองที่กันตาม
หลักเกณฑปกติ และเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กันเปนภาพรวมไมเจาะจงรายใดรายหนึ่ง รวมถึงลูกหนี้
ที่ยังมิไดเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ แตมีสัญญาณบงชี้วาอาจเสื่อมคุณภาพ 

 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเปนรอยละ 69.40 ของ
สินทรัพยรวมของงบการเงินรวม และคิดเปนรอยละ 68.99 ของสินทรัพยรวมของงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร เปนจํานวนเงิน 135,227.78 ลาน
บาท และ 126,731.65 ลานบาท ตามลําดับ 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหความสําคัญเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากการถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวนโยบายกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผูบริหารตองกําหนดปจจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพที่ใชในการพิจารณาจัดชั้นสินทรัพย สมมติฐานและวิธีการคํานวณการกันเงินสํารอง 
เชน มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที ่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ผลขาดทุน จาก
ประสบการณในอดีต ความสามารถในการชําระคืนเงินใหสินเชื่อของลูกหนี้ การชะลอตัวของสภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับความไมแนนอนอยางหลีกเลี ่ยงไมได 
โดยนโยบายการบัญชีสําหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายละเอียดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแสดงอยูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3.8 และขอ 6.7 
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 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดใชวิธีการตรวจสอบที่สําคัญโดยทําความเขาใจและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมหลัก และทดสอบการควบคุม โดยมุงเนนในเรื่องดังตอไปนี้ 

· การระบุสถานการณที่เปนขอบงชี้วาลูกหนี้มีแนวโนมจะเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ ซึ่งอาจสงผล
กระทบกับความสามารถในการชําระหนี้ 

· การกํากับดูแลเกี่ยวกับการกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงการประเมินใหม
อยางตอเนื่องโดยผูบริหารวาแบบจําลองและสมมติฐานที่ใชในการคํานวณหนี้สงสัยจะสูญมีความสมเหตุสมผล
และสอดคลองกับความเสี่ยงจากเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพในพอรตสินเชื่อของธนาคารและสถานการณในปจจุบัน  

· กระบวนการสอบทานและการอนุมัติแบบจําลอง สมมติฐานที่ใชในการคํานวณหนี้สงสัยจะสูญ
และผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองที่ใชในการคํานวณหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงผลลัพธที่ได
จากแบบจําลองดังกลาว 

· ความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูลที่นําเขาในระบบ 

· การเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบตั้งแตการอนุมัติสินเชื่อ การบันทึกรายการ และการติดตามลูกหนี้ 
· การถายโอนขอมูลจากระบบไปยังแบบจําลองที่ใชในการคํานวณหนี้สงสัยจะสูญ 

สําหรับลูกหนี้รายตัวที่เลือกตัวอยางขึ้นมาเพื่อการทดสอบการควบคุม สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดสอบทานกระบวนการใหสินเชื่อแกลูกหนี้ ทดสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูลหลัก
เกี่ยวกับการใหสินเชื่อที่นําเขาในระบบ ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใชในการระบุสถานการณ
ที่เปนขอบงชี้วาลูกหนี้มีแนวโนมจะเปนสินเชื่อดอยคุณภาพและทดสอบความถูกตองของการคํานวณคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
การประเมินมูลคาของหลักทรัพยค้ําประกัน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ รวมทั้ง
ทดสอบความถูกตองของการสงผานขอมูลจากระบบงานดานสินเชื่อไปยังขอมูลที่แสดงอยูในรายการบัญชี 

ขอมูลอ่ืน 

ผู บริหารเปนผู รับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ ่งรวมอยู ในรายงาน
ประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารและรายงานของผูสอบบัญชีที ่อยูใน
รายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลังวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ
ปรากฎวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
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เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

สรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสาร
เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุมธนาคารและของธนาคารในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุมธนาคารและเลิกธนาคารหรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของกลุมธนาคารและของธนาคาร 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใชงบการเงิน
เหลานี้ 

ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง 
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· ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

· ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุมธนาคารและของธนาคาร 

· ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู บริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร 

· สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ
ผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมธนาคารและของ
ธนาคารในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวามีความไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่เกี่ยวของ 
หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
กลุมธนาคารหรือธนาคารตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

· ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
โดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

· ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที ่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี ่ยวกับขอมูลทา งการเงินของ
ธนาคารภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมธนาคารเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินรับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุมธนาคาร สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ 

ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ 
รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใหคํารับรองแกผู มีหนาที่ในการกํากับดูแลวาสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี ่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืน ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา
กระทบตอความเปนอิสระของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและมาตรการที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใช
เพ่ือปองกันไมใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปจจุบันและ
กําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่
ยากท่ีจะเกิดขึ้น สํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 
 
 
 

(นายพรชัย  จํารูญพานิชยกุล) 
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน  

 
 

 (นางสาวขนิษฐา  ทัศนาพิทักษ)  

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4 

 
 
 
 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 



ธนาคารกรุงไทย  จํากดั  (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที!  31  ธันวาคม  2562

____________________________

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

เงินสด 68,433,721            68,878,125            68,361,786            68,661,544            

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       6.2 338,770,589          372,513,779          338,273,821          371,763,700          

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ 67,350,100            33,595,200            67,350,100            33,595,200            

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 6.3 55,811,418            36,229,566            55,811,462            36,231,033            

เงินลงทนุสุทธิ 6.4 395,227,970          223,332,594          395,174,162          223,228,712          

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 6.5 30,945,612            16,834,298            10,830,013            10,697,855            

เงินใหสิ้นเชื!อแก่ลูกหนี"และดอกเบี"ยคา้งรับสุทธิ            6.6

เงินใหสิ้นเชื!อแก่ลูกหนี" 2,090,343,082       2,025,130,041       2,006,349,261       1,948,747,872       

ดอกเบี"ยคา้งรับ 5,159,595              5,424,063              4,568,822              4,877,860              

รวมเงินใหสิ้นเชื!อแก่ลูกหนี"และดอกเบี"ยคา้งรับ 2,095,502,677       2,030,554,104       2,010,918,083       1,953,625,732       

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (469,554)                (925,374)                (36,401)                  (45,990)                  

หกั  คา่เผื!อหนี"สงสยัจะสูญ 6.7 (135,227,782)         (133,754,394)         (126,731,649)         (125,339,870)         

หกั คา่เผื!อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี" 6.8 (39,859)                  -                        (39,859)                  -                        

รวมเงินใหสิ้นเชื!อแก่ลูกหนี"และดอกเบี"ยคา้งรับสุทธิ 1,959,765,482       1,895,874,336       1,884,110,174       1,828,239,872       

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133,241                 208,030                 133,241                 208,030                 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 6.9 32,182,562            35,983,101            32,175,895            35,912,796            

ที!ดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                6.10 24,200,896            26,501,196            22,293,897            24,592,840            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื!นสุทธิ 6.11 3,900,228              3,943,802              1,398,367              994,705                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6.12 8,164,563              5,127,961              5,697,176              2,666,690              

รายไดค้า้งรับ 3,487,317              3,837,229              3,193,301              3,627,623              

สินทรัพยอื์!นสุทธิ 6.13 23,842,421            16,343,974            23,554,727            15,760,774            

รวมสินทรัพย์ 3,012,216,120       2,739,203,191       2,908,358,122       2,656,181,374       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

7

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย  จํากดั  (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ  วนัที!  31  ธันวาคม  2562

____________________________

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนี"สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 6.14 2,155,864,986       2,039,601,901       2,158,459,942       2,042,947,825       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ      6.15 215,822,527          157,395,930          208,239,974          151,999,937          

หนี" สินจ่ายคืนเมื!อทวงถาม 4,744,254              5,579,659              4,744,254              5,579,659              

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ 67,350,100            33,595,200            67,350,100            33,595,200            

หนี" สินตราสารอนุพนัธ์ 6.3 51,868,539            32,345,613            51,868,539            32,345,613            

ตราสารหนี" ที!ออกและเงินกูย้มื 6.16 96,841,300            95,205,510            51,322,900            50,521,110            

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133,241                 208,030                 133,241                 208,030                 

ประมาณการหนี" สิน 6.17 15,239,758            11,837,740            13,776,104            10,734,911            

หนี" สินอื!น 6.18 56,025,029            49,292,505            48,239,602            40,743,911            

รวมหนี" สิน 2,663,889,734       2,425,062,088       2,604,134,656       2,368,676,196       

ส่วนของเจา้ของ
ทนุเรือนหุ้น 6.19

ทนุจดทะเบียน
หุ้นบริุมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.15 บาท 28,325                   28,325                   28,325                   28,325                   

หุ้นสามญั 13,976,061,250 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5.15 บาท 71,976,715            71,976,715            71,976,715            71,976,715            

ทนุที!ออกและชาํระแลว้
หุ้นบริุมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.15 บาท 28,325                   28,325                   28,325                   28,325                   

หุ้นสามญั 13,976,061,250 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5.15 บาท 71,976,715            71,976,715            71,976,715            71,976,715            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 20,833,734            20,833,734            20,833,734            20,833,734            

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของเจา้ของ 33,006,142            19,074,388            16,094,673            14,970,218            

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฏหมาย 6.20 7,200,504              7,200,504              7,200,504              7,200,504              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 205,241,876          186,761,783          188,089,515          172,495,682          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 338,287,296          305,875,449          304,223,466          287,505,178          

ส่วนไดเ้สียที!ไมมี่อาํนาจควบคุม 10,039,090            8,265,654              

รวมส่วนของเจา้ของ 348,326,386          314,141,103          304,223,466          287,505,178          

รวมหนี" สินและส่วนของเจา้ของ 3,012,216,120       2,739,203,191       2,908,358,122       2,656,181,374       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

......................................................... .....................................................

(นายประสงค์  พูนธเนศ) (นายผยง ศรีวณิช)

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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ธนาคารกรุงไทย  จํากดั  (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที!  31  ธันวาคม  2562

____________________________

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายไดด้อกเบี"ย 6.27 122,971,682          119,770,299          108,319,525 105,936,898

คา่ใชจ่้ายดอกเบี"ย 6.28 34,655,374            36,081,433 33,160,897            34,560,623            

รายไดด้อกเบี"ยสุทธิ 88,316,308            83,688,866            75,158,628            71,376,275            

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 29,596,109 29,492,754 23,274,977 23,587,445            

คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 6,358,577 5,830,770              4,706,151 4,197,264

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6.29 23,237,532            23,661,984            18,568,826            19,390,181            

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื!อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 6.30 3,196,695              3,500,468              3,196,195 3,493,051

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 6.31 4,371,598 434,487                 4,375,388 434,392                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,424,575 1,129,638 -                         -                         

รายไดจ้ากเงินปันผล 495,561 453,358 2,474,526              1,860,076              

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื!น ๆ 4,615,370 4,352,345 1,111,411 654,698

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 125,657,639          117,221,146          104,884,974          97,208,673            

คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื!น ๆ
คา่ใชจ่้ายเกี!ยวกบัพนกังาน 31,389,836 29,226,146 25,484,299 23,634,815            

คา่ตอบแทนกรรมการ 108,558 92,592                   64,785                   58,530                   

คา่ใชจ่้ายเกี!ยวกบัอาคารสถานที!และอุปกรณ์ 8,941,746 8,792,226 5,326,923              5,066,785              

คา่ภาษีอากร 4,363,018              4,303,293              3,801,607 3,789,024

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์นรอการขาย 7,219,052              269,319                 7,260,850 255,106                 

อื!น ๆ 10,451,485 10,404,407 13,538,254 13,500,465            

รวมคา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื!น ๆ 62,473,695            53,087,983            55,476,718            46,304,725            

หนี" สูญ หนี"สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 6.32 23,813,535 26,191,865 17,504,328            20,500,076            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370,409            37,941,298            31,903,928            30,403,872            

ภาษีเงินได้ 6.33 7,232,606 6,851,974 5,578,231              5,303,252              

กาํไรสุทธิ 32,137,803            31,089,324            26,325,697            25,100,620            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"
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ธนาคารกรุงไทย  จํากดั  (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที!  31  ธันวาคม  2562

____________________________

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื!น
รายการที!จดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผื!อขาย 1,585,753 218,971 1,605,929              210,190

ขาดทุนจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (15,867) (207,348) (15,867) (207,348)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื!นในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 

  สาํหรับรายการที!จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12,823,440            (2,805,627) -                         -                         

ภาษีเงินไดที้!เกี!ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื!น
  สาํหรับรายการที!จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (317,151) (43,794) (321,186) (42,038)

รายการที!ไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปลี!ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (180,526)                (8,194)                    (180,526)                (8,194)                    

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
  สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (989,619) 1,121,945 (865,316)                1,063,450              

ภาษีเงินไดที้!เกี!ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื!น
  สาํหรับรายการที!ไมจ่ดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 234,029 (222,750)                209,168 (211,051)                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื!นสุทธิ 6.34 13,140,059            (1,946,797)             432,202                 805,009                 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 45,277,862            29,142,527            26,757,899            25,905,629            

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ
ส่วนที!เป็นของบริษทัใหญ่ 29,284,042 28,491,290 26,325,697            25,100,620            

ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,853,761 2,598,034

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที!เป็นของบริษทัใหญ่ 42,451,458 26,543,796 26,757,899            25,905,629

ส่วนที!เป็นของส่วนไดเ้สียที!ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,826,404 2,598,731

กาํไรต่อหุน้ของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน (บาท) 2.09                       2.04                       1.88                       1.80                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"

......................................................... .....................................................

(นายประสงค์  พูนธเนศ) (นายผยง ศรีวณชิ)

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370,409              37,941,298                31,903,928              30,403,872                

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื!อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 2,763,549                2,745,040                  1,326,159                1,265,182                  

หนี" สูญ หนี"สงสยัจะสูญ และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 23,813,535              26,191,865                17,504,328              20,500,076                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1,424,575)               (1,129,638)                -                           -                            

(กาํไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 20,378                     (44,080)                     (2,702)                      (35,572)                     

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ (4,414,888)               (425,630)                   (4,414,888)               (425,630)                   

กาํไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ (362,586)                  (74,932)                     (362,586)                  (74,932)                     

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์นรอการขาย 7,219,052                269,319                     7,260,850                255,106                     

ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ 43,290                     (8,856)                       39,500                     (8,761)                       

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยอื์!น 156,039                   544,980                     156,039                   544,980                     

ส่วนลดมลูคา่เงินลงทนุตดับญัชี (141,772)                  (93,267)                     (133,895)                  (88,861)                     

(กาํไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ 5,381,188                (695,569)                   5,381,193                (695,553)                   

ประมาณการหนี" สินเพิ!มขึ"น 2,353,957                111,143                     2,175,878                273,792                     

รายไดค้า้งรับอื!น (เพิ!มขึ"น) ลดลง 679,662                   (477,558)                   764,071                   (556,000)                   

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอื!นเพิ!มขึ"น (ลดลง) (244,897)                  2,074,755                  (389,683)                  2,029,973                  

75,212,341              66,928,870                61,208,192              53,387,672                

รายไดด้อกเบี"ยสุทธิ (88,316,308)             (83,688,866)              (75,158,628)             (71,376,275)              

รายไดเ้งินปันผล (495,561)                  (453,358)                   (2,474,526)               (1,860,076)                

เงินสดรับดอกเบี"ย 123,037,526            119,842,818              108,429,940            106,034,961              

เงินสดจ่ายดอกเบี"ย (34,042,988)             (35,454,554)              (32,515,693)             (34,016,197)              

เงินสดรับเงินปันผล 495,188                   452,828                     495,188                   452,828                     

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9,264,684)               (6,281,035)                (7,481,420)               (4,716,969)                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหนี" สินดาํเนินงาน 66,625,514              61,346,703                52,503,053              47,905,944                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ!มขึ"น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 33,612,438              176,987,974              33,359,128              177,248,549              

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ (33,754,900)             24,926,600                (33,754,900)             24,926,600                

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (19,581,852)             (2,396,168)                (19,580,429)             (2,388,518)                

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พื!อคา้ (25,709,953)             (14,929,216)              (25,709,953)             (14,926,206)              

เงินให้สินเชื!อ (91,757,936)             (106,479,458)            (77,472,456)             (97,747,211)              

ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,447,826                854,890                     1,340,227                860,928                     

สินทรัพยอื์!น (9,057,339)               2,819,877                  (9,352,780)               1,683,494                  

หนี" สินดาํเนินงานเพิ!มขึ"น (ลดลง)

เงินรับฝาก 116,263,085            (31,272,780)              115,512,117            (30,646,187)              

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 58,426,597              (71,295,465)              56,240,037              (67,066,811)              

หนี" สินจ่ายคืนเมื!อทวงถาม (835,405)                  287,967                     (835,405)                  287,967                     

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ 33,754,900              (24,926,604)              33,754,900              (24,926,604)              

หนี" สินตราสารอนุพนัธ์ 19,522,926              2,061,191                  19,522,926              2,061,191                  

หนี" สินอื!น 4,983,357                1,308,110                  5,559,807                597,733                     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 153,939,258            19,293,621                151,086,272            17,870,869                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ! งของงบการเงินนี"

13

______________________________
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 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื"อหลกัทรัพยเ์ผื!อขาย (291,294,598)           (150,051,299)            (291,941,198)           (150,701,899)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื!อขาย 147,235,586            112,267,675              147,879,162            112,267,675              

เงินสดจ่ายในการซื"อตราสารหนี" ที!จะถือจนครบกาํหนด (2,197,552)               (2,503,804)                (1,181,324)               (973,828)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายตราสารหนี" ที!จะถือจนครบกาํหนด 2,816,898                42,507,927                1,758,895                41,513,591                

เงินสดจ่ายในการซื"อเงินลงทนุทั!วไป (523,940)                   (363,133)                   (523,940)                  (363,133)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทนุทั!วไป 265,376                   294,567                     265,376                   294,567                     

เงินสดจ่ายในการซื"อเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย / ร่วม (117,500)                  -                            (144,945)                  -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย / ร่วม 427,052                   -                            427,052                   -                            

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย / ร่วม 253,386                   214,938                     1,978,965                1,406,718                  

เงินสดจ่ายในการซื"อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (949,398)                  (678,611)                   (585,824)                  (264,394)                   

เงินสดจ่ายในการซื"อที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,925,920)               (1,268,953)                (2,152,332)               (612,329)                   

เงินสดรับจากการขายที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 30,906                     100,644                     3,311                       35,917                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (146,979,704)           519,951                     (144,216,802)           2,602,885                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนี" ที!ออกและเงินกูย้ืมระยะยาว 30,115,000              9,065,000                  24,000,000              -                            

เงินสดจ่ายชาํระคืนตราสารหนี" ที!ออกและเงินกูย้ืมระยะยาว (26,394,750)             (24,145,600)              (21,113,750)             (16,410,000)              

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามญั (10,034,812)             (8,525,397)                (10,034,812)             (8,525,397)                

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบริุมสิทธิ (4,799)                      (4,205)                       (4,799)                      (4,205)                       

เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนไดเ้สียที!ไมมี่อาํนาจควบคุม (1,068,730)               (690,765)                   -                           -                            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (7,388,091)               (24,300,967)              (7,153,361)               (24,939,602)              

ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (15,867)                    (207,348)                   (15,867)                    (207,348)                   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (444,404)                  (4,694,743)                (299,758)                  (4,673,196)                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 68,878,125              73,572,868                68,661,544              73,334,740                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ"นงวด 68,433,721              68,878,125                68,361,786              68,661,544                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ! งของงบการเงินนี"

....................................................

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

....................................................

(นายผยง ศรีวณชิ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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งบการเงินรวม
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562   

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 ธนาคารเปนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเปนกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยูทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และ

ในบางภูมิภาคหลักของโลก 

2. เกณฑการเสนองบการเงิน 

 2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 งบการเงินแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย และบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษทัแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมทั้ง

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ และไดจัดทําขึ้นตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่   

2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  

พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

 งบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของธนาคารและงบการเงินของบริษัทยอยที่ธนาคารมีอํานาจควบคุม โดยไดตัดรายการ

ระหวางกันและยอดคงเหลือที่เปนสาระสําคัญระหวางกันแลว จํานวน 13 บริษัท ไดแก บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด บริษัท 

รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย

คอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) บริษัท เคทีซี นาโน จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก 

(ปทุมธานี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จํากัด และบริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนและจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงไว ตามหมายเหตุ ขอ 6.5 

 งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดรวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและตางประเทศ

ทั้งหมด โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันแลว 

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินที่ เปนฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือ

มีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2. เกณฑการเสนองบการเงิน (ตอ) 

 2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน 

 ธนาคารไดนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงิน

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติแลว ซ่ึงฝายบริหารของธนาคารพิจารณาแลววา

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 

 2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐาน

การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวของกับธนาคาร ซ่ึงมีผลบังคับใช

สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้ 

  * มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน   

  * มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมอืทางการเงิน 

  (ปรับปรุง 2562) 

 * มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

  (ปรับปรุง 2562) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา 

  (ปรับปรุง 2562) 

 * การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน  

  (ปรับปรุง 2562)  หนวยงานตางประเทศ 

 * การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน  

   (ปรับปรุง 2562) 

 * มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

 (ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครือ่งมือทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินมีขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงิน

และหนี้สินทางการเงิน รวมทั้ง การรับรู การวัดมูลคา การดอยคา และการตัดรายการ ตลอดจนหลักการบัญชีอนุพันธและการบัญชี

ปองกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใชจะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน

การบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิก โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้ 

1. การจัดประเภทรายการของสินทรพัยทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ไดแบงการจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินออกเปน 3 

ประเภท ไดแก ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด หลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพย

เผื่อขาย และ เงินลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตาม

ลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินนั้น 
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2. เกณฑการเสนองบการเงิน (ตอ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

2. การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจาํหนายจะรับรูดอกเบี้ยรับและ

ดอกเบี้ยจายดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง TFRS 9 จะนํามาใชแทนนโยบายการบัญชีของธนาคารและบริษัทยอยในปจจุบัน

ที่รับรูดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา  

3. การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

TFRS 9 ใหใชวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน  

ในขณะที่ปจจุบันธนาคารและบริษัทยอยประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ และขอกําหนดของ

ธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ โดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคต

ของลูกคา TFRS 9 กําหนดใหใชวิจารณญาณในการประเมินวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร โดยใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ  

รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินที่ไมวัดมูลคาดวยวิธีมู ลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุนดังนี้ 

- สินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารหนี้ 

- ลูกหนี้ตามสัญญาเชา 

- ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน (กอนหนานี้การดอยคาถูกวัดมูลคาตาม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจจะเกิดขึ้น) 

ตาม TFRS 9 ไมมีการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน  

การจัดกลุมสินทรัพยทางการเงิน 3 ขั้น (Three Stage Approach) 

สินทรัพยทางการเงินถูกจัดประเภทออกเปน 3 ขั้น ณ วันที่รายงาน สินทรัพยทางการเงินสามารถเปลี่ยนกลุม

ตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงิน โดยการจัดกลุมสินทรัพยทางการเงินจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ

นับจากวันที่การรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน 

  สินทรัพยทางการเงินไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตนับจากวันที่รับรู

รายการเริ่มแรก (เชน ไมมีขอบงชี้ของขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3) สินทรัพยทางการเงินถูกจัดประเภทอยูในขั้นที่ 1 เมื่อรับรูรายการ

เมื่อเริ่มแรก (ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตเมื่อซ้ือหรือเมื่อกําเนิด (POCI)) และมีการประมาณการของ

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากความนาจะเปนของความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา ( PD) ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ภายใน 12 เดือน (12 months ECL) สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีระยะเวลาครบกําหนดนอยกวา 12 เดือน PD จะเปนไปตาม

ระยะเวลาครบกําหนด ดอกเบี้ยรับคํานวณจากมูลคาตามบัญชีขั้นตน (Gross Carrying Amount) โดยไมมีการปรับลดผลขาดทนุ

ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
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2. เกณฑการเสนองบการเงิน (ตอ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

 ขั้นที่ 2 ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่ไมมีการดอยคาดานเครดิต  

  เมื่อสินทรัพยทางการเงินมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิตนับจากวันที่รับรู

รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการตองรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงิน ( Lifetime ECL) 

ในกําไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยรับคํานวณเชนเดียวกับขั้นที่ 1 (Gross Carrying Amount) 

ขั้นที่ 3 ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่มีการดอยคาดานเครดิต  

  เมื่อสินทรัพยทางการเงินที่มีความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่พิจารณาไดวาเกิดการดอยคา

ดานเครดิต (Credit - Impaired) ดอกเบี้ยรับคํานวณจากราคาทุนตัดจําหนายของสินทรัพยทางการเงิน (Amortized Cost) โดยใช 

มูลคาตามบัญชีขั้นตนสุทธิดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น สินทรัพยทางการเงินในขั้นนี้  โดยปกติมักจะมี

การพิจารณาเปนแตละรายการ ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุจะถูกรับรูสําหรับสินทรัพยทางการเงินนั้น  

การวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนการประมาณการความนาจะเปนถวงน้ําหนักของผลขาดทุน

ดานเครดิตโดยวัดมูลคาดังนี้ 

- สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการดอยคาดานเครดิต ณ วันที่รายงาน  วัดมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินสด

ที่คาดวาจะไมไดรับทั้งหมด 

- สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต ณ วันที่รายงาน วัดมูลคาตามสวนตางระหวางราคาทุน

ตัดจําหนาย และมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

- ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือที่ยังไมไดเบิกใช วัดมูลคาปจจุบันของสวนตางระหวางกระแสเงินสดตามสัญญา

กับธนาคารกรณีภาระผูกพันถูกเบิกใช และกระแสเงินสดที่ธนาคารคาดวาจะไดรับในกรณีที่สินเช่ือถูกเบิกใช 

- สัญญาค้ําประกันทางการเงิน วัดมูลคาจากสวนที่ต่ํากวาของประมาณการจายเงินชดเชยที่จะจายใหแก

ผูถือสัญญาและจํานวนที่ธนาคารคาดวาจะไดรับ 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

หากมีการเจรจาตกลงหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพยทางการเงินหรือสินทรัพยทางการเงินเดิม

ถูกแทนที่ดวยสินทรัพยทางการเงินใหม เนื่องจากปญหาทางการเงินของผูกู สินทรัพยทางการเงินจะถูกพิจารณาถึงการตัดรายการ

และผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลคาดังนี้ 

- หากการปรับโครงสรางไมสงผลใหตองตัดรายการสินทรัพยทางการเงินเดิม กระแสเงินสดที่คาดวา

จะไดรับจากสินทรัพยทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจะรวมในการคํานวณจํานวนเงินสดที่คาดวาจะไมไ ดรับ

จากสินทรัพยเดิม มูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงินจะถูกคํานวณใหมโดยจะใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิม

ของสินทรัพยทางการเงิน 

- หากการปรับโครงสรางสงผลทําใหตองตัดรายการสินทรัพยทางการเงินเดิม มูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยใหมจะถือเปนกระแสเงินสดลาสุดจากสินทรัพยทางการเงินเดิม ณ วันที่ตัดรายการ  
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2. เกณฑการเสนองบการเงิน (ตอ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

การดอยคาดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน (ขั้นที่ 3) 

สินทรัพยทางการเงินถูกพิจารณาการดอยคาดานเครดิตทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทําบอยขึ้น

เมื่อเกิดเหตุการณในอนาคตที่ตองทําการประเมิน โดยหลักฐานที่แสดงวาสินทรัพยทางการเงินมีการดอยคาดานเครดิตรวมถึงการคางชําระ

เกินกวา 90 วันในภาระสินเชื่อที่มีสาระสําคัญ ขอบงชี้วาผูกูกําลังประสบปญหาทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ การลมละลาย 

การผิดสัญญา หรือ การปรับโครงสรางหนี้ดอยคุณภาพ เปนตน 

สินทรัพยที่อยูในขั้นที่ 3 จะโอนกลับไปขั้นที่ 2 ก็ตอเมื่อ ณ วันที่รายงานไมพบการดอยคาดานเครดิต 

สินทรัพยจะโอนกลับไปขั้นที่ 1 เมื่อความเสี่ยงดานเครดิตไมถูกพิจารณาวามีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับจาก

วันที่รับรูรายการเริ่มแรก 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อกําเนิด (POCI) 

สินทรัพย POCI เปนสินทรัพยทางการเงินที่เกิดการดอยคาดานเครดติ ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก การดอยคา

ของสินทรัพย POCI จะถูกพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก 

สินทรัพย POCI จะรับรูเริ่มแรกดวยจํานวนสุทธิจากการดอยคา และวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจรงิ

ปรับดวยความเสี่ยงดานเครดิต การเปลี่ยนแปลงการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุในภายหลงั

จะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน รับรูการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเปนผลกําไรจากการดอยคา แมวา ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้นตลอดอายุดังกลาว ณ วันที่รายงานเปนจํานวนเงินนอยกวาประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ณ การรับรู

รายการเมื่อเริ่มแรก 

4. การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน 

TFRS 9 แนะนําวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินใหม โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน

เปน 2 ประเภท คือ วิธีราคาทุนตัดจําหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภท

เปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนไดก็ตอเมื่อกิจการถือไวเพื่อคา หรือเปนอนุพันธ หรือ

เลือกวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยวิธีดังกลาว 

ตาม TFRS 9 การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน

ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ตองแสดงรายการดังนี้  

- จํานวนเงินของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเส่ียงดานเครดิตของหนี้สิน

จะแสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ 

- จํานวนเงินของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงสวนที่เหลือจะแสดงในกําไรหรือขาดทุน 

5. การบัญชีปองกันความเสี่ยง 

TFRS 9 แนะนําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเส่ียงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในปจจุบันไมไดกลาวถึง โดยการบัญชีปองกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภทนั้นขึ้นอยูกับลักษณะ

ของความเสี่ยงที่ทําการปองกัน ไดแก การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และ

การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ  
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2. เกณฑการเสนองบการเงิน (ตอ) 

 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

ตาม TFRS 9 ธนาคารและบริษัทยอย ตองระบุถึงความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเส่ียงที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทยอย และตองนําขอมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ

ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการปองกันความเส่ียง  

ปจจุบัน ธนาคารและบริษัทยอยใชอนุพันธในการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

ในบัญชีเพื่อธนาคาร (Banking Book) โดยรายการที่เปนดอกเบี้ยบันทึกตามวิธีเกณฑคงคาง สวนรายการที่เปนอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศจะบันทึกบัญชีโดยการแปลงคาดวยอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ TFRS 9 

ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับรายการที่เขาเงื่อนไขที่กําหนดไวของการบัญชีปองกันความเส่ียง

ตาม TFRS 9 ณ วันที่ถือปฏิบัติเปนครั้งแรก 

6. การเปดเผยขอมูล 

TFRS 9 กําหนดใหการเปดเผยขอมูลเพิ่มมากขึ้น สวนใหญจะเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง ความเสี่ยง

ดานเครดิต และผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

7. การประเมินผลกระทบ 

ธนาคารและบริษัทยอยคาดวาจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้เปนครั้งแรกโดย

ปรับปรุงผลกระทบกับกําไรสะสม หรือองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สงผลใหธนาคาร

และบริษัทยอยจะไมนําขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มาถือปฏิบัติกับขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ  

ธนาคารและบริษัทยอยจะแสดงรายการในงบการเงินใหสอดคลองกับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง 

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือ

ทางการเงิน และเปนไปตามรูปแบบตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  

 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (ปรบัปรุง 2562) เรื่อง สัญญาเชา มีผลใหธนาคารปรับปรุงการบันทึก

บัญชีสัญญาเชาระยะยาว โดยรับรูเปนสิทธิการใชสินทรัพย (Right of Use) และหนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชา

ในงบการเงิน ซ่ึงธนาคารไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

   ทางบัญชีและขอผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ภาษีเงินได 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก 

รัฐบาล 
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2. เกณฑการเสนองบการเงิน (ตอ) 
 2.3  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

    เงินตราตางประเทศ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ  

    ที่เกี่ยวของกัน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562)  เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 
   เมื่อออกจากงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  

   ที่เงินเฟอรุนแรง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กําไรตอหุน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ 

   สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปน 

  (ปรับปรุง 2562)  ครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
  (ปรับปรุง 2562) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเ วียนที่ถือไว เพื่อขาย และ 

  (ปรับปรุง 2562)  การดําเนินงานที่ยกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน 

  (ปรับปรุง 2562) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

  (ปรับปรุง 2562) 



 

 

22 

2. เกณฑการเสนองบการเงิน (ตอ) 

 2.3 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

  (ปรับปรุง 2562) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

  (ปรับปรุง 2562) 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10   เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ 

  (ปรับปรุง 2562)  อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
  (ปรับปรุง 2562)  ของกิจการหรือของผูถือหุน 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
  (ปรับปรุง 2562) 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

  (ปรับปรุง 2562)  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทนุการรื้อถอน การบูรณะ 

  (ปรับปรุง 2562)  และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

  (ปรับปรุง 2562)  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

    เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

  (ปรับปรุง 2562) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

  (ปรับปรุง 2562)  ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการ 

    เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 

    ผลประโยชนของพนักงาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ  

  (ปรับปรุง 2562) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ 

  (ปรับปรุง 2562) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและส่ิงตอบแทน 

  (ปรับปรุง 2562)  จายลวงหนา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได 
 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และเปดเผยขอมูลสําหรับ  

    ธุรกิจประกันภัย   

ซ่ึงฝายบริหารของธนาคารพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชีและงบการเงินของ
ธนาคารและบริษัทยอย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 3.1 การรับรูรายได 

 3.1.1 รายไดดอกเบี้ย 

 รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง ยกเวนดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนทุกราย ดอกเบี้ย
จากเงินใหสินเช่ือตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ และไดบันทึกยกเลิกรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือที่บันทึกรับรูเปนรายไดไวแลว
สําหรับรายที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนดังกลาว เฉพาะที่ธนาคารไดบันทึกรับรูเปนรายไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 โดยจะบันทกึ
รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับชําระซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 3.1.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดคาธรรมเนียมและบริการจะรับรูเมื่อมีการใหบริการที่เกี่ยวของแลว 

 3.1.3 รายไดเงินปนผล 

 รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจาย 

 3.1.4 รายไดจากสัญญาเชา 

 ธนาคารและบริษัทยอยรับรูรายไดจากสัญญาเชา ดังนี้ 

 - รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน บันทึกรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุ
สัญญา โดยจะหยุดรับรูและบันทึกยกเลิกรายไดรายที่คางชําระเกิน 3 งวด นับจากวันครบกําหนดชําระ และจะรับรูรายไดดอกเบี้ย
ตามเกณฑคงคางไดใหม เมื่อไดรับเงินคางวดที่คางชําระทั้งหมดแลว 

 - รายไดจากสัญญาเชาดําเนินงาน บันทึกรับรูตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 3.2 การรับรูคาใชจาย 

 คาใชจายดอกเบี้ย คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ รับรูตามเกณฑคงคาง 

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ 

 3.4 ตราสารอนุพันธ 

 วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการทํารายการ ดังนี้ 

 1) ตราสารอนุพันธเพื่อคา 

 ธนาคารวัดมูลคาตราสารอนุพันธดวยมูลคายุติธรรม และรับรูกําไรหรือขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 
โดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นคูกับสินทรัพยหรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

 2) ตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง 

 ธนาคารปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธ และรับรูกําไร
หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธใหสอดคลองกับการรับรูรายไดหรือคาใชจายของรายการ
ที่ถูกปองกันความเสี่ยง 
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 3.5 อนุพันธแฝง 

 ธนาคารบันทึกบัญชีสําหรับรายการตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 

เรื่อง การรับรูและวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (IAS 39) โดย 

 1) กรณีที่อนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับตราสารหลัก (Not Closely Related) และสามารถแยกสวนของ

อนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักได ธนาคารจะแยกสวนของอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักและประเมินมูลคายุติธรรมของ

อนุพันธแฝงดังกลาว รวมทั้งรับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

โดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ สําหรับตราสารหลักจะถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ไมสามารถแยกสวนของอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักได ธนาคารจะประเมิน

มูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาวทั้งสัญญาและจัดเปนรายการประเภทเพื่อคา โดยรับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง

มูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 2) กรณีอนุพันธแฝงมีความสัมพันธใกลชิดกับตราสารหลัก (Closely Related) ธนาคารจะไมแยกสวนของอนุพันธแฝง

ออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีรวมเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับ

ตราสารหลักดังกลาว 

 3.6 เงินลงทุน 

 3.6.1 เกณฑการจัดประเภทเงินลงทุน 

 ธนาคารและบริษัทยอยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเปนเงินลงทุนเพื่อคา เงินลงทุนเผื่อขาย 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด หรือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยู

ในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป 

 3.6.2 เกณฑการวัดมูลคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดที่เปนเงินลงทุนเพื่อคา แสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคารับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความตองการของตลาดที่เปนเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงดวยมูลคา

ยุติธรรมหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรับรู

และแสดงเปนรายการในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ โดยจะรับรูกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อจําหนายเงินลงทุนนั้น 

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) สวนเกินหรือสวนต่ํา

กวามูลคาตราสารหนี้จะปรับกับรายไดดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน โดยการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงคํานวณตามระยะเวลาตราสารหนี้

ครบกําหนดไถถอน ซ่ึงไมมีผลแตกตางที่เปนสาระสําคัญจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 เงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุน

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยจะแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
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3.6 เงินลงทุน (ตอ) 

 3.6.2 เกณฑการวัดมูลคาเงินลงทุน (ตอ) 

 เงินลงทุนในหนวยลงทุนในความตองการของตลาดที่เปนเงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม และเงินลงทุนในหนวยลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศที่มีสินทรัพยอางอิงซ่ึงจัดประเภทเปนเงินลงทุนเพื่อคา แสดงดวยมูลคายุติธรรม 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา  (ถามี) 

และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม แสดงตามวิธีสวนไดเสีย (โดยใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวม ที่ยังไมได

ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี) 

 ตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายคาํนวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนาย

เงินลงทุน จะรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมอยูในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

ยกเวนเงินลงทุนเพื่อคา แสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

 3.7 เงินใหสินเชื่อ 

 เงินใหสินเช่ือแสดงเฉพาะยอดเงินตน ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงโดยรวมดอกเบี้ยคางรับไวดวย สําหรับรายไดรอตัดบัญชี

แสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเช่ือ 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากลูกหนี้ตามสัญญ า

หักดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี เงินสนับสนุนการขายรอตัดบัญชี และบวกคาใชจายทางตรงรอตัดจาย  

 3.8 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 ธนาคารและบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจการใหสินเช่ือตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการกันเงิน

สํารองตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงิน

สํารองของสถาบันการเงิน และถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินราคา

หลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการรับชําระหนี้ การประกันการใหสินเช่ือ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาด

ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 1) ธนาคารกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ ในอัตรารอยละ 1 และรอยละ 2 ตามลําดับ 

ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และธนาคารอาจกันเงินสํารองลูกหนี้เปนรายกลุมบัญชีดวยวิธี Collective Approach                        

โดยการจัดกลุมลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงดานเครดิตที่มีลักษณะคลายคลึงกันไดอยางเหมาะสม 

 2) การกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ จะกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้

ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนด 
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 3.8 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (ตอ) 

 3) หลักประกันที่นํามาคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ไดแก 

อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชา (เชน มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันที่เปน

อสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี เทากับรอยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา

จะไดรับจากการจําหนายหลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ที่อยูระหวางการขายทอดตลาด เทากับรอยละ 66.38 

ของราคาประเมิน) สําหรับหลักประกันประเภทอื่นใชมูลคาตามอัตราที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

 4) การประเมินมูลคาหลักประกัน ใชหลักเกณฑตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน 

วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลคาหลักประกันที่ธนาคารสามารถนํามาหักยอดหนี้กอนกันสํารอง ดังนี้ 

 - กรณีสินทรัพยจัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ จะประเมินราคาหรือตีราคา เมื่อพิจารณารับเปนหลักประกัน

ในการใหสินเช่ือ และกําหนดความถี่ในการประเมินมูลคาหลักประกันทุก 3 ป ยกเวนหลักประกันสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยทุกวงเงิน

และหลักประกันสินเชื่อประเภทอื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่อยูในความรับผิดชอบของธุรกิจรายยอยและเครอืขาย  

จะประเมินราคาหรือตีราคาเมื่อเปลี่ยนสถานะเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสง สัยจะสูญ และเฉพาะ  

ที่ประเมินราคาเกินกวา 3 ป 

 - กรณีสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ จะประเมินราคาหรือตีราคาตามวิธีการที่ธนาคาร  

แหงประเทศไทยกําหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ประเมินราคาหรือตีราคาอยางนอยทุก 3 ป สวนหลักประกัน

ที่ใกลเคียงเงินสด ไดแก หลักทรัพยในความตองการของตลาด ประเมินราคาหรือตีราคาทุกส้ินงวดบัญชี 

 สําหรับหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีและหนี้สูญที่ไดรับคืน ธนาคารจะนําไปลดหรือเพิ่มยอดจํานวนที่กันไวเปนคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญแลวแตกรณี ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารไดตัดหนี้สูญสําหรับ

ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญเทากับจํานวนที่กันสํารองสําหรับลูกหนี้ที่สงสัยวาจะเรียกคืนไมได ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑการตัด

สวนสูญเสียของธนาคารแหงประเทศไทย โดยในสวนของหนี้สูญที่ไดรับคืนของบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตรับรูเปน

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

 3.9 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

 ธนาคารมีนโยบายในการบริหารหนี้ที่ออนแอหรือดอยคุณภาพ ดวยการมุงเนนหลักในการฟนฟูธุรกิจของลูกคา

ใหสามารถกลับมาประกอบธุรกิจปกติเปนลําดับแรก แตหากไมสามารถทําไดมีนโยบายในเชิงการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

โดยการลดหยอนตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยคางรับที่บันทึกเปนรายไดแลว ลดอัตราดอกเบี้ย แปลงหนี้เปนทุนหรือเปนตราสารหนี้

แปลงสภาพ ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ปรับหนี้ระยะส้ันเปนระยะยาว ใหระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินตนและ/หรือ

ดอกเบี้ย รับโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกันหนี้ รับโอนทรัพยสินที่มิใชสินทรัพยที่เปนหลักประกันหนี้ และรับโอนทรัพยสิน

โดยมีสัญญาใหสิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพยคืน (Buy Back) ภายในกําหนด หรือใหสิทธิลูกหนี้ซื้อทรัพยคืนกอนบุคคลอื่น (First Right of 

Refusal) หรืออาจเปนการโอนขาดใหธนาคาร เพื่อลดภาระความเสียหายของธนาคารและลูกคาปฏิบัติไดในที่สุด 
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 3.9 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (ตอ) 

 สําหรับการคํานวณสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 1) การยินยอมผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้โดยไมมีการลดตนเงินและดอกเบี้ยที่คางชําระกอน

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคืน โดยใชอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขใน

สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมเปนอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ต่ํากวา

อัตราตนทุนทางการเงิน ธนาคารจะใชอัตราตนทุนทางการเงินเปนอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน สดที่

คํานวณไดดังกลาวต่ํากวาราคาตามบัญชี (เงินตนรวมดอกเบี้ยคางรับที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้) ธนาคารจะบันทึกเงินสํารอง

สําหรับสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดนั้น 

 องคประกอบของตนทุนทางการเงิน ไดแก ตนทุนของเงินรับฝากและเงินกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เงินนําสงเขาธนาคาร

แหงประเทศไทยและสถาบันคุมครองเงินฝาก รวมทั้งคาใชจายในการสํารองสภาพคลอง 

 2) การยินยอมลดตนเงินและดอกเบี้ยที่คางชําระกอนปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือรับชําระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย 

ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน และผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ในสวนที่เหลือใหแก

ลูกหนี้ ธนาคารจะตัดจําหนายยอดลูกหนี้ออกจากบัญชี และบันทึกบัญชีสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นทันทีที่มีการรับโอนโดยคํานึงถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวแตเดิมดวย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกสินทรัพยที่ไดรับ

โอนมาดวยจํานวนที่ไมสูงกวาราคาตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับที่ธนาคารมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย 

 กรณีรับชําระหนี้บางสวนโดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน

เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตาม ขอ 2) กอน สําหรับหนี้สวนที่เหลือหากมีการผอนปรน

เงื่อนไขการชําระหนี้จะปฏิบัติตาม ขอ 1) 

 3.10 ทรัพยสินรอการขาย 

 ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวย อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย แสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาตลาดที่ต่ํากวาหักคาเผื่อ

การดอยคา (ถามี) โดยรับรูขาดทุนจากการดอยคาหรือรายการกลับขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายหรือรายไดจากการดําเนินงาน

อื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กําไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขายหลังหักคาใชจายในการขาย 

รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ธนาคารไดปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.20/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับ

การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 1 การบัญชีสําหรับการขายทรัพยสินรอการขาย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ที่ สนส.22/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง อสังหาริมทรัพย

รอการขาย และ ที่ สนส.23/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑการซ้ือหรือมีไวซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนสถานที่

สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับพนักงานและลูกจางของสถาบันการเงิน 
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 3.10 ทรัพยสินรอการขาย (ตอ) 

 ตามแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.575/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง นําสงแนวนโยบาย

การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการรับชําระหนี้ การประกันการใหสินเช่ือ หรือที่ซื้อจาก

การขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารทําการประเมินราคาทรัพยสินรอการขายทุกรายการโดยผูประเมินราคาภายนอก 

ยกเวนทรัพยสินรอการขายในเขตพื้นที่เส่ียงภัย (ปตตานี ยะลา นราธิวาส และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา)  ที่มีราคาตามบัญชี

ต่ํากวา 50 ลานบาท ประเมินโดยผูประเมินราคาภายในหรือผูประเมินภายนอกเปนกรณีไป 

 3.11 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงดวยราคาที่ตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี) โดยธนาคารจะตีราคาที่ดินใหมทุก 3-5 ป โดยผูประเมินราคาอิสระตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลคาลดลงหรือมีจํานวนลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เคยรับรูไวใน

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของของที่ดินแปลงเดียวกันนั้น ธนาคารจะรับรูมูลคาสวนที่ลดลงในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกรณีที่ผลการประเมินที่ดินมีมูลคาเพิ่มขึ้น ธนาคารจะรับรูมูลคาที่เพิ่มขึ้นในบัญชีสวนเกินทุนจากการ

ตีราคาทรัพยสินในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ ยกเวนกรณีที่เคยประเมินมูลคาของที่ดินลดลงและรับรูขาดทุนไวใน

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลว จะรับรูจํานวนที่ตีมูลคาเพิ่มในครั้งหลังเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนที่เคยรับรูมูลคา

ลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน 

 อาคาร คํานวณคาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 

คาเส่ือมราคาอาคาร คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพยที่เหลือของอาคารไมเกิน 50 ป ซ่ึงไดประเมินโดย

ผูชํานาญการประเมินอิสระ สําหรับกอนวันที่ 1 เมษายน 2555 คาเส่ือมราคาอาคาร คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชน

ของสินทรัพย 20 ป 

 อุปกรณ คํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย 5 ป สวนอุปกรณที่มีราคาทุน

ไมเกิน 3,000 บาท ถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่ซื้อ ซ่ึงจํานวนเงินของรายการดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคาร

อยางมีนัยสําคัญ 

 วิธีการคํานวณคาเส่ือมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือของสินทรัพยมีการทบทวนทุกส้ินป 

 3.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์ และรายจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร แสดงใน

ราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาตัดจําหนายคํานวณดวยวิธีเส นตรงตามอายุการใช

ประโยชนของสินทรัพย และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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 3.13 สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินกับ

มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับ

ผลแตกตางช่ัวคราวเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอที่จะนําผลแตกตางช่ัวคราวนั้นมาใช

ประโยชนได สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับ

ลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 ธนาคารและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวนภาษีที่

เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกอยูในสวนของเจาของจะรับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

 ธนาคารและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีดวยอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวา

จะมีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ตองหักกลบรายการเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย  

ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษี เงินไดนี้ประเมินโดย

หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน สําหรับหนวยภาษีเดียวกัน 

 3.14 สิทธิการเชา 

 สิทธิการเชา ซ่ึงแสดงรวมในสินทรัพยอื่น แสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณดวย

วิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาซ่ึงมีอายุระหวาง 3-30 ป และรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 3.15 การดอยคาของสินทรัพย 

 สินทรัพยคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ธนาคารและบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาเมื่อมีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวา 

ที่คาดวาจะไดรับคืน จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจาก

การดอยคาเมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในท างที่ลดลง โดยบันทึกกลับรายการ

ขาดทุนจากการดอยคาในบัญชีรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวนกรณีที่เปน

การกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของเจาของและมีการดอยคา

ในเวลาตอมา จะรับรูในสวนของเจาของ 
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 3.16 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 3.16.1 สกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะแสดงดวยสกุลเงินบาท 

 3.16.2 การแปลงคารายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เปนตัวเงิน ณ วันที่รายงาน แปลงคาโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยนอางอิงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปน

ตัวเงิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ ณ วันที่มีการกําหนดมูลคายุติธรรม 

 กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ รับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

โดยแสดงรวมในกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

 3.16.3 การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ 

 รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยนอางอิง

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่รายงาน และรายการในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ

หนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับ

รอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น 

 กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแสดงในสวนของเจาของ โดยรับรู

ผานกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

 3.17 ผลประโยชนพนักงาน  

 3.17.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

 ธนาคารไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และไดรับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเขาเปนกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการ

โดยผูจัดการกองทุนซึ่งเปนหนวยงานภายนอก 

 ตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว พนักงานที่ไดรับการบรรจุ

เปนพนักงานประจําของธนาคารและพนักงานตามสัญญาจางแรงงาน ซึ่งไดรับเขาเปนสมาชิกกองทุนตามระเบียบของธนาคาร

และไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกกองทุนแลว โดยสมาชิกมีสิทธิเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนฯ ในอัตรารอยละ 3 หรือรอยละ 6 

หรือรอยละ 10 หรือรอยละ 12 หรือรอยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารจะจายสมทบในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน

สมาชิก 
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 3.17 ผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

 3.17.2 โครงการผลประโยชนพนักงาน 

 ธนาคารและบริษัทยอยจัดใหมีโครงการผลประโยชนเพื่อจายใหแกพนักงานตามขอตกลงของการจางงาน  

การประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่

ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงไดนําขอมูลทางสถิติมาเปนปจจัยในการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคต และคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของหุนกูภาคเอกชนระดับดี

ที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน กําไรหรือขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะรับรูเขากําไรสะสมผานกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน 

 3.18 ภาษีเงินได 

  ภาษีเงินได ประกอบดวย จํานวนรวมของภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน คือ จํานวนภาษีเงินไดที่ตองชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามประมวลรัษฎากรและ

ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

 3.19 กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญของธนาคาร ดวยจํานวนถัวเฉลี่ย

ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุน  

 3.20 การประมาณการหนี้สิน 

  ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อธนาคารและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานที่เกิดขึ้น

ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป

เพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ 

 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑการจัดช้ันและการกัน

เงินสํารองของสถาบันการเงิน ไดกําหนดหลักเกณฑการกันเงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ

เกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น โดยใหธนาคารพึงกันสํารองสําหรับภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

ที่เขาเงื่อนไขทุกขอ ดังนี้ 

 1) ภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย 

สงสัยจะสูญ และสูญ 
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 3.20 การประมาณการหนี้สิน (ตอ) 

 2) ภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ธนาคารควรรับรูประมาณการหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 ประมาณการหนี้สินตองรับรูก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอ ตอไปนี้ 

  2.1) กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน (ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ซ่ึงเปนผลจาก

เหตุการณในอดีต 

  2.2) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจของกิจการเพื่อจาย

ชําระภาระผูกพันดังกลาว และ 

  2.3) สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ 

 3) ภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยงดานเครดิตในระดับสูง เชน การค้ําประกันการกูยืม 

การอาวัล หรือภาระผูกพันที่ธนาคารไมสามารถยกเลิกไดซ่ึง ธปท.กําหนดคาแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคํานวณ

เงินกองทุนที่ตองดํารงเทากับ 1.0 

 3.21 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

  บริษัทยอยมีการใหโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา โดยการใหคะแนนสะสมพรอมกับการใหบริการซ่ึงลูกคาสามารถนํา

คะแนนสะสมดังกลาวมาแลกของรางวัลหรือใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาหรือบริการไดในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทยอยไดปนสวน

ส่ิงตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับจากการใหบริการใหกับคะแนนสะสม โดยอางอิงจากมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู

เปนรายไดรอตัดบัญชี ซ่ึงแสดงรายการภายใต “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรูเปนรายไดคาธรรมเนียมและ

บริการในงวดที่ลูกคานําคะแนนสะสมมาใชสิทธิ 

 3.22 การวัดมูลคายุติธรรม 

 มูลคายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลคา โดยธนาคารและบริษัทยอยพิจารณามูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแตละ

รายการ (Individual Financial Instrument) สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันที่มีการเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลอง

และธนาคารและบริษัทยอยสามารถเขาถึงตลาดไดนั้น มูลคายุติธรรมถูกกําหนดดวยราคาที่เสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) กรณีที่

ไมมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลอง ธนาคารและบริษัทยอยจะใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

โดยจะใชขอมูลที่สังเกตไดใหมากที่สุดและใชขอมูลที่สังเกตไมไดใหนอยที่สุดในแบบจําลองทั่วไปหรือแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น 

ซ่ึงแบบจําลองดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหารกอนที่จะนํามาใช และมีการทบทวนคว ามเหมาะสมและตรวจสอบ

ความถูกตองของแบบจําลองอยางสมํ่าเสมอ 
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4. การบริหารความเส่ียง 

 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร 

 ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) คือ ความเส่ียงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลง

ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพยเส่ือมลง มีผลใหธนาคารไมไดรับชําระหนี้คืนเต็มจํานวนตามสัญญา และอาจสงผลกระทบ

ตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร โดยความเส่ียงดานเครดิตมีมูลคาตามที่แสดงไวในดานสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน

หลังจากหักสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

  ธนาคารใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้นไดทุกขณะ โดยการนําขอมูลงานวิจัยทางดานเศรษฐกิจ

และธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริหารพอรตสินเชื่อ ทั้งในสวนของการกําหนด Industry Direction การทํา Stress Testing และ

การทํา Industry Indicators เพื ่อใหการติดตามและการบริหารพอรตสินเชื่อโดยรวมมีขอมูลรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณทั้งในและนอกประเทศอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับลูกคาและระดับ Portfolio 

 สําหรับในดานการขยายสินเช่ือ ธนาคารมุงเนนขยายสินเช่ือจากฐานลูกคารายเ ดิมและรายใหมที่มีศักยภาพ และ

มีผลตอบแทนสูง โดยใหความสําคัญอยางมากในการประเมินคุณภาพลูกคา ศักยภาพในการทําธุรกิจ ความสามารถในการชําระหนี้ 

และความเหมาะสมของวัตถุประสงคในการใชสินเชื่อ โดยธนาคารมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating) 

เพื่อเปนเครื่องมือประกอบการประเมินความเส่ียงของลูกคาธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ มีการพัฒนาเครื่องมือ Credit 

Scoring สําหรับพิจารณาสินเช่ือรายยอย รวมถึง มีการพัฒนาระบบงานแจงเตือนความเส่ียง ( Early Warning System) ไปยัง

หนวยงานสินเช่ือ เพื่อกําหนดแนวทางจัดการกอนที่จะเปนหนี้มีปญหา นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการพัฒนาแบบจําลองความเส่ียง

ดานเครดิต เพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ ธนาคารยังมีการทบทวน/ 

ปรับปรุงนโยบายสินเชื่อและนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงด านเครดิตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ

การดําเนินธุรกิจของธนาคาร และสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเส่ียงของธนาคารแหงประเทศไทย อยางตอเนื่อง และ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติและเปนมาตรฐานและสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

 ธนาคารยังบริหารความเสี่ยงดานเครดิตบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินภายใตแนวทางการกํากับดูแลของธนาคาร

แหงประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน

เปนประจําทุกป และ/หรือในกรณีที่มีเหตุการณเปลี่ยนแปลงสําคัญที่กระทบตอการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 

  นอกจากนี้ ธนาคารติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงของธนาคารและในกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อควบคุม

ความเส่ียงดานเครดิตใหเปนไปตามแผนการบริหารความเส่ียงดานเครดิตของธนาคาร แนวนโยบายการกํากับดูแลความเส่ียง

ดานเครดิตของธนาคารแหงประเทศไทยและหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลของทางการ ทั้งนี้ มีการรายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียงเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการธนาคารอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

 การติดตามและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารดูแลลูกคาที่ผานการอนุมัติสินเชื่ออยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจวาลูกคา

ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับธนาคาร โดยสรางระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs หากลูกคารายใดออนแอที่มีโอกาสเสีย

ในอนาคต (Watch List) ซ่ึงบางรายอาจจะยังไมเริ่มคางชําระจนเปนสินเช่ือดอยคุณภาพ ( Non-Performing Loans : NPLs) 

ผูรับผิดชอบจะดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อปองกันมิใหเปน NPLs และหากลูกคารายใดเปน NPLs แลว ธนาคารกําหนดมาตรการ

ใหปรับปรุงโครงสรางหนี้ควบคูไปกับการดําเนินการดานกฎหมาย ระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs จะชวยในการวางแผน

ดําเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแกไขปญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหนาเปนประจําเพื่อใหธนาคาร

ไดรับชําระหนี้เร็วขึ้น และเสียหายนอยที่สุด 

 การประเมินความเพียงพอของเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองของการจัดช้ันหนี้ ความครบถวนและถูกตองของขอมูลการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และขอมูลเกี่ยวกับหลักประกัน 

เชน ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีผลตอเงินสํารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร 

 การตัดสินทรัพยออกจากบัญชี ธนาคารมีนโยบายใหตัดบัญชีสินเช่ือที่จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันเงินสํารองหนี้สงสัยจะสูญ

ครบรอยละ 100 ซ่ึงธนาคารยังคงเรงดําเนินการติดตามทวงถามหรือดําเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด 

 การกําหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัตสิินเช่ือ/

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินใหสินเช่ือและสินทรัพยอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการจัดช้ัน

ตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย  

 ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) 

 ความเส่ียงดานตลาด หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของฐานะ

ทั้งที่อยูในและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคา

สินคาโภคภัณฑ ที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไดดําเนินการติดตามและควบคุม

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับฐานะในบัญชีเพื่อการคาและฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยการเปรียบเทียบความเส่ียงดังกลาวกับ

เพดานหรือตัวบงช้ีความเส่ียงประเภทตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกินเพดานความเสี่ยงหรือตัวบงช้ี

ความเสี่ยงที่กําหนด รวมถึงมีการรายงานขอมูลดังกลาวตอผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงเปนประจํา 

 ความเสี่ยงดานตลาดในบัญชีเพื่อการคา 

 เปนความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง มูลคาของฐานะในบัญชีเพื่อการคา ทั้งที่อยูใน

และนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน และราคาสินคา

โภคภัณฑ  

   ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

   เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ย

ซึ่งสงผลตอมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย  

(Rate Sensitive Items) ในรายการเพื่อคา (Trading Account) 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคารที่สําคัญ จําแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

เปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยทันที สินเชื่อ

ถึงภายใน 1 เดือน 1-3 เดือน 3-12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบี้ย ดอยคุณภาพ รวม

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 288,901.69          8,179.64      3,224.35      1.11             39,048.52    4.00             339,359.31       

เงินลงทุน * 8,320.63             63,764.60    64,324.83    193,297.05  20,079.30    -              349,786.41       

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 1,345,204.53       224,671.91  227,562.48  108,649.97  1,040.60      99,219.77    2,006,349.26    

รวมสินทรัพยทางการเงิน 1,642,426.85       296,616.15  295,111.66  301,948.13  60,168.42    99,223.77    2,695,494.98    

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,571,306.88       121,186.58  247,084.34  134,112.83  84,769.31    -              2,158,459.94    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 144,648.66          19,627.19    1,042.47      27,947.87    14,973.78    -              208,239.97       

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 0.70                    -              7,322.20      44,000.00    -              -              51,322.90         

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,715,956.24       140,813.77  255,449.01  206,060.70  99,743.09    -              2,418,022.81    

31 ธันวาคม 2562

 

หนวย : ลานบาท

เปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยทันที สินเชื่อ

ถึงภายใน 1 เดือน 1-3 เดือน 3-12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบี้ย ดอยคุณภาพ รวม

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 346,566.65          4,298.12      976.22         1.51             21,429.77    31.00           373,303.27       

เงินลงทุน * 2,511.60             5,545.29      5,819.40      169,639.31  20,647.94    -              204,163.54       

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 1,336,352.05       206,749.42  232,056.08  69,932.78    1,054.55      102,602.99  1,948,747.87    

รวมสินทรัพยทางการเงิน 1,685,430.30       216,592.83  238,851.70  239,573.60  43,132.26    102,633.99  2,526,214.68    

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,480,298.73       158,496.43  295,432.07  20,538.01    88,182.59    -              2,042,947.83    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 90,117.44           5,513.47      17,275.48    30,464.34    8,629.21      -              151,999.94       

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 0.70                    -              22,714.86    27,805.55    -              -              50,521.11         

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,570,416.87       164,009.90  335,422.41  78,807.90    96,811.80    -              2,245,468.88    

31 ธันวาคม 2561

 
 

 

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ไมรวมเงินลงทุนเพ่ือคา คาเผื่อการปรับมูลคา และคาเผื่อการดอยคา) 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

   ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

   เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องมาจากการทําธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ หรือจากการมีสินทรัพยหรือหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ เมื่อแปลงมูลคา  

ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศของรายการตาง ๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเปนสกุลเงินทองถิ่นแลว ทําใหมูลคาทางบัญชี

ของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายไดหรือเกิดผลขาดทุนจากการคาเงินตราตางประเทศ 

   ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน 

   เปนความเส่ียงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน 

ทําใหมูลคาของหลักทรัพยการลงทุนของธนาคารลดลง โดยธนาคารเนนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีศักยภาพในการเติบโต และ

มีโอกาสสรางผลตอบแทนใหกับธนาคาร 

   ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ 

   เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา

โภคภัณฑ ทั้งนี้ ธนาคารยังไมมีนโยบายถือฐานะดังกลาว จึงดําเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back 

 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

  เปนความเส่ียงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการ

สินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดทีม่ีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจ

สงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value) รายไดและคาใชจายอื่น

ที่สัมพันธกับอัตราดอกเบี้ย 

 โครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแลความเส่ียงดานตลาดของธนาคาร 

 ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียง

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร ดังนี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

 มีหนาที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเส่ียงดานตลาด รวมถึงระดับความเสียหายสูงสุ ดที่ยอมรับได หรือ 

Threshold เพื่อควบคุมฐานะที่ เปดของความเส่ียง ( Risk Exposure) ที่มีตอความเส่ียงดานตลาด และกระจายอํานาจให

คณะกรรมการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละระดับเปนผูดูแลตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC) 

 มีหนาที่ในการเสนอกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมตอคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งควบคุม ติดตาม 

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลใหธนาคารดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ธนาคาร  

และหนวยงานกํากับกําหนด 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

 ธนาคารมอบหมายใหฝายบริหารความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งเปนอิสระจากหนวยงานที่ทําธุรกรรม ( Front Office) เพื่อ      

ความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามแนวทางการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารแหงประเทศไทย      

และนโยบายบริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร ในการทําหนาที่ติดตาม ควบคุมดูแลความเส่ียงดานตลาด ใหอยูภายใตกรอบ

เพดานหรือตัวบงช้ีความเส่ียงที่ธนาคารกําหนด รวมถึงการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ

กํากับดูแลความเสี่ยงเปนประจํา 

 ทั้งนี้ ธนาคารมีการกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงดานตลาดใหสอดคลองกับกลยุทธของธนาคาร และเปนไปตาม

หลักเกณฑการกํากับความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารแหงประเทศไทย 

 สําหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับไดประเภทตาง ๆ เชน 

มูลคา/ฐานะ การลงทุน ผลขาดทุนสูงสุด รวมถึงตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ไดแก Value at Risk (VaR) และตัววัดคา

ความออนไหว (Sensitivity) เปนตน โดยมีการประเมินมูลคาตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต ( Stress Testing) 

อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการจัดทําระเบียบผลิตภัณฑ (Product Program) อีกทั้งการพัฒนาระบบงานและเครื่องมือที่ใช

ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการทําธุรกรรมที่มีความซับซอนมากขึ้น 

 สําหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารติดตามความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปนประจําอยางสม่ําเสมอ

จากการประเมิน Net Interest Income Change และ Economic Value Change รวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) 

อยางสม่ําเสมอ และจะติดตามความเสี่ยงเปนกรณีพิเศษ หากสถานการณดานอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและ

สงผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ 

 โครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแลความเส่ียงดานตลาด ของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารมีการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงิน และกําหนดเปนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได กําหนดใหบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงิน

ตองจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงใหครบถวนทุกดาน ตามความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของบริษัท และตามที่กําหนดในนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน มีการกําหนดโครงสรางองคกรที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง 

รวมถึงมีการกําหนดขอบเขตผูมีอํานาจอยางชัดเจน ดําเนินการตามระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบ การควบคุม

ภายในอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนดในนโยบาย

การบริหารความเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนกําหนดใหบริษัทจัดทําขอมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนําสง

ใหแกธนาคาร รวมทั้งใหรายงานผลการบริหารความเสี่ยงแกคณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียงของธนาคารเปนประจํา เพื่อให

ธนาคารใชในการติดตามผลการบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ต ลอดจนประเมินผล

กระทบที่มีตอเงินกองทุนของธนาคาร 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

 กลุมธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารความเส่ียงดานตลาดภายในกลุมธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอํานาจ 

(Decentralize) ซึ่งบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเปนผูบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาใหความเห็น

ในการกําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงดานตลาดแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด 

เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดดวย

ตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 โครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแลความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคาร 

   ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง และ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กลยุทธและการบริหารความเส่ียง   

ดานสภาพคลองของธนาคาร ดังนี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) 

   มีหนาที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง แผนฉุกเฉินสภาพคลอง และอนุมัติเพดาน หรือ

ตัวบงชี้ (Trigger) ความเสี่ยงดานสภาพคลองที่ธนาคารยอมรับได 

 คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee - ROC) 

   มีหนาที่ในการเสนอกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมตอคณะกรรมการธนาคาร ควบคุม ติดตาม ประเมินผล

การบริหารความเส่ียง และดูแลใหธนาคารดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงที่ธนาคารและหนวยงานกํากับ

กําหนด และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียงตอคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ

คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO) 

 มีหนาที่ในการกําหนดกลยุทธการบริหารโครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารใหเหมาะสม ติดตาม

ปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร กําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองและอัตรา

ดอกเบี้ย และนําเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินตอคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและ/หรือ

พิจารณา 
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 โครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแลความเส่ียงดานสภาพคลอง ของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารมีการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน และกําหนดเปนนโยบายการบริหารความเส่ียง

ของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงไดกําหนดใหบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงินตองจัดให

มีการบริหารความเส่ียงใหครบถวนทุกดานตามความเส่ียงที่มีนัยสําคัญของบริษัท และตามที่กําหนดในนโยบายการบริหารความเส่ียง

ของกลุมธุรกิจทางการเงิน มีการกําหนดโครงสรางองคกร ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง รวมถึง

มีการกําหนดขอบเขตผูมีอํานาจอยางชัดเจน ดําเนินการตามระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในอยางครบถวน

และมีประสิทธิภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเส่ียงตามแนวทางที่กําหนดในนโยบายการบริหารความเส่ียงของ

กลุมธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการจัดทํารายงานฐานะสภาพคลองรวมถึงขอมูลที่เก่ียวของ และนําสงใหแกธนาคาร เพื่อใหธนาคาร

ใชในการติดตามฐานะสภาพคลองและระดับความเสี่ยงของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลกระทบที่มี

ตอสภาพคลองของธนาคาร 

 กลุมธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารสภาพคลองภายในกลุมธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอํานาจ (Decentralize) 

ซ่ึงบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเปนผูบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะพิจารณาใหความชวยเหลือดานสภาพคลอง

แกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม 

 โครงสรางแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

 ธุรกิจธนาคารพาณิชยมีความเส่ียงดานสภาพคลองเปนความเส่ียงที่สําคัญ ซ่ึงปจจัยความเส่ียงดานสภาพคลองที่สําคัญ

ของธนาคาร คือ โครงสรางแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน เนื่องจากลักษณะการจัดหาเงินทุนของธนาคารอาศัยเงินทุนระยะส้ัน

จากเงินรับฝากซ่ึงสวนใหญเปนเงินรับฝากระยะส้ันไมเกิน 1 ป รวมถึงเงินรับฝากที่สามารถถอนไดโดยไมมีกําหนดเวลา ขณะที่

การใชไปของเงินทุนในการอํานวยสินเช่ือนั้นโดยสวนใหญมีระยะเวลาครบกําหนดยาวกวาเงินรับฝาก สงผลใหธนาคารมีความเสี่ยง  

ดานสภาพคลองที่เกิดจากการไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดทันกับระยะเวลาครบกําหนดของหนี้สิน หรือ

สามารถจัดหาเงินทุนไดดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร

ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 ดังนั้น ธนาคารจึงมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง ผานเครื่องมือหลากหลาย โดยมีการกําหนด

ตัวบงช้ี (Indicator) เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง เชน อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอประมาณการ

กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ เปนตน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตามแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน รวมถึงการกระจุกตัว

ของแหลงเงินทุน เพื่อติดตามแหลงเงินทุนที่สําคัญ พรอมทั้งรายงานความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) 

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

 เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง 

 เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองแสดงในรูปแบบรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคลองของธนาคาร

เพื่อเสนอผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการความเส่ียงดานสภาพคลอง  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk Report) เพื่อใชประเมิน

ความเส่ียงดานสภาพคลองรายวันและรายเดือน โดยเปรียบเทียบกับเพดานความเสี่ยงหรือตัวบงช้ีความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติ เพื่อดูแล

และควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ธนาคารกําหนด ซ่ึงประกอบดวย 

 - รายงานแสดงฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 14 วัน ซ่ึงสามารถแสด งรายละเอียดเปนรายวัน 

โดยแสดงขอมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจาย มีการปรับขอมูลใหสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคาโดยใชขอมูลเกี่ยวกับ

แบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตรวมกับการใชวิจารณญาณในการคาดการณแนวโนมที่เปนไปไดในอนาคต โดยยึดหลัก

ความเปนจริง (Realistic) และความระมัดระวัง (Conservative) โดยมีความถ่ีในการทํารายงานเปนรายวัน 

 - รายงานขอมูลสภาพคลอง (Liquidity Gap Report) ซ่ึงแสดงขอมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจายในอนาคตของ

ธนาคารโดยกําหนดสมมติฐานในการปรับปรุงใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ภายใตภาวะปกต ิ

 - รายงานฐานะการเงินประจําวันซ่ึงแสดงขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองในสวนที่เปนเงินฝากเฉลี่ยตอวันของ

ธนาคารที่ธนาคารแหงประเทศไทย โดยเมื่อนํามารวมกับยอดเงินสดที่ศูนยบริหารและจัดการธนบัตรเฉลี่ยตอวัน แลวจะตองไมต่ํากวา

รอยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกูยืม ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของ

สินทรัพยที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคลองสูงแตละประเภทที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับความตองการ

สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคาร โดยมีความถี่ในการทํารายงานเปนรายวัน 

 - รายงานการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง ( Liquidity Coverage 

Ratio : LCR) ประเมินเปนรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย เสนอคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงและ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ซ่ึง LCR มีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารมีสภาพคลองที่สามารถรองรับสถานการณ  

ดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงในระยะส้ัน โดยธนาคารจะตองมีสินทรัพยสภาพคลองซ่ึงเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพดี 

มีสภาพคลองสูง และไมติดภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลค าไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

ในปริมาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใตสถานการณดานสภาพคลอง

ที่มีความรุนแรงตามเกณฑการคํานวณของธนาคารแหงประเทศไทย 

 - รายงานการดํารงแหลงที่มาของเงินใหสอดคลองกับการใชไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio:NSFR) ประเมิน 

ตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย โดยจัดสง ธปท. เปนรายไตรมาส และนําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียงและ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เปนรายเดือน ซ่ึง NSFR มีความประสงคเพื่อใหธนาคารมีแหลงเงินที่มีความมั่นคง

สอดคลองกับสินทรัพยที่ไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคาไมลดลง

อยางมีนัยสําคัญ 

 - รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดานสภาพคลองตามสถานการณจําลองเสนอคณะกรรมการกํากับดูแล

ความเสี่ยงเปนรายไตรมาส 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

 การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ธนาคารกําหนดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนรายไตรมาสตามกรอบนโยบาย การทดสอบ

ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใชสถานการณที่ธนาคารกําหนดขึ้นเองซ่ึงแบงออกได 3 กรณี ไดแก (1) ภา วะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ

ธนาคารเอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินและสงผลกระทบตอสภาพคลองของ

ธนาคาร (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปจจัย (Combination of Both) โดยในแตละ

สถานการณจําลอง จะประกอบดวยขอสมมติตาง ๆ เชน การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกคาแตละประเภทในสัดสวนที่ตางกัน 

สภาพคลองในตลาดของสินทรัพยลดลง ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนขนาดใหญลดลง เปนตน และธนาคารไดจัดทํา

แผนฉุกเฉินสภาพคลองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยคํานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแตละสถานการณจําลอง ซ่ึงแผนฉุกเฉิน

สภาพคลองไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อเตือนภัยสําหรับวิกฤตการณสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบ

จากปญหาสภาพคลองที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีดวยคาใชจาย/ตนทุนที่สมเหตุสมผล 

 ธนาคารไดเปดเผยขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงของ

ธนาคารตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

 ชองทางที่เปดเผยขอมูล www.krungthai.com >นักลงทุนสัมพันธ>ขอมูลทางการเงิน>การเปดเผยขอมูลตามเกณฑ LCR 

 วันที่ที่เปดเผยขอมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นงวด 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง 

 ธนาคารแหงประเทศไทยใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉลี่ยรายปกษไมต่ํากวารอยละ 1 ของเงินรับฝาก

และเงินกูยืม ตามรายละเอียดหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคาร  

มีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยและเงินสดที่ศูนย เงินสด จํานวน 36,767.14 ลานบาท และ 20,754.02 ลานบาท 

 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงที่มาของเงินทุน

ที่สําคัญมาจากเงินรับฝาก โดยมีสัดสวนรอยละ 71.57 ของแหลงเงินทุนทั้งหมด สําหรับแหลงเงินทุนที่สําคัญอื่น ๆ ไดแก 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิดานหนี้สิน คิดเปนรอยละ 7.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม คิดเปนรอยละ 3.21 และ 

สวนของเจาของ คิดเปนรอยละ 11.56 

 สําหรับแหลงใชไปของเงินทุนนั้น ธนาคารและบริษัท ยอยใชเงินทุนในการใหสินเชื่อรอยละ 69.38 ของแหลง

ใชไปของเงินทุน สําหรับแหลงใชไปของเงินทุนที่ สําคัญอื่น ๆ ไดแก  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  

ดานสินทรัพย คิดเปนรอยละ 11.25 และเงินลงทุนสุทธิ คิดเปนรอยละ 14.15 
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4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 
 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน (ตอ) 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

แหลงที่มาของเงินทุน

เงินรับฝาก 71.57% 74.46%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.16% 5.75%

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 3.21% 3.48%

สวนของเจาของ 11.56% 11.47%

แหลงใชไปของเงินทุน

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 69.38% 73.90%

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 11.25% 13.60%

เงินลงทุนสุทธิ 14.15% 8.77%
 

 สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 96.94% 99.25%

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 92.95% 95.39%
 

 จากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสัดสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝากเทากับรอยละ 
96.94 โดยปรับลดลงจากรอยละ 99.25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 สําหรับอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 เทากับรอยละ 
92.95 โดยปรับลดลงจากรอยละ 95.39 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเช่ือรอยละ 2.96 
ในขณะที่เงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.65 จากส้ินป 2561 

 โดยอัตราสวนดังกลาวขางตน ไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ไดถูกจัดประเภทตามระยะเวลา
ที่เหลือของสัญญา ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

นอยกวา เกินกวา 3 เดือน ไมมีกําหนด

1 เดือน 1-3 เดือน แตไมเกิน 1 ป เกินกวา 1 ป ระยะเวลา รวม

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 303,453.78     7,272.26        27,546.67       1.11                -                  338,273.82      

เงินลงทุนสุทธิ * 19,569.51       71,102.30      65,635.27       238,867.08     10,830.01       406,004.17      

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 96,099.95       98,475.76      473,815.49     1,337,958.06  -                  2,006,349.26   

รวมสินทรัพยทางการเงิน 419,123.24     176,850.32    566,997.43     1,576,826.25  10,830.01       2,750,627.25   

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,654,575.49  121,569.05    242,935.92     139,379.48     -                  2,158,459.94   

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 154,707.95     18,618.84      6,439.33         28,473.85       -                  208,239.97      

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 0.70                -                -                  51,322.20       -                  51,322.90        

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,809,284.14  140,187.89    249,375.25     219,175.53     -                  2,418,022.81   

31 ธันวาคม 2562

 

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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 4.1 ขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

นอยกวา เกินกวา 3 เดือน ไมมีกําหนด

1 เดือน 1-3 เดือน แตไมเกิน 1 ป เกินกวา 1 ป ระยะเวลา รวม

สินทรัพยทางการเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 318,849.59     12,927.72      34,734.35       5,252.04         -                  371,763.70      

เงินลงทุนสุทธิ * 25,868.76       5,533.16        5,863.18         185,963.61     10,697.86       233,926.57      

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 86,115.46       69,022.50      511,843.17     1,281,766.74  -                  1,948,747.87   

รวมสินทรัพยทางการเงิน 430,833.81     87,483.38      552,440.70     1,472,982.39  10,697.86       2,554,438.14   

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,565,018.62  160,721.35    293,575.31     23,632.55       -                  2,042,947.83   

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 98,625.63       5,500.55        15,948.38       31,925.38       -                  151,999.94      

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 0.70                -                -                  50,520.41       -                  50,521.11        

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,663,644.95  166,221.90    309,523.69     106,078.34     -                  2,245,468.88   

31 ธันวาคม 2561

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 4.2 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน 

หนวย : ลานบาท

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด 68,433.72               68,433.72               68,878.13               68,878.13               

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 338,770.59             338,770.59             372,513.78             372,513.78             

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 55,811.42               55,811.42               36,229.57               36,229.57               

เงินลงทุนสุทธิ * 426,173.58             427,499.90             240,166.89             241,460.11             

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,959,765.48          1,959,765.48          1,895,874.34          1,895,874.34          

รวมสินทรัพยทางการเงิน 2,848,954.79          2,850,281.11          2,613,662.71          2,614,955.93          

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 2,155,864.99          2,155,864.99          2,039,601.90          2,039,601.90          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 215,822.53             218,148.07             157,395.93             157,878.58             

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 4,744.25                 4,744.25                 5,579.66                 5,579.66                 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 51,868.54               51,868.54               32,345.61               32,345.61               

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 96,841.30               98,454.03               95,205.51               95,376.82               

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,525,141.61          2,529,079.88          2,330,128.61          2,330,782.57          

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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4.2 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด 68,361.79               68,361.79               68,661.54               68,661.54               

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 338,273.82             338,273.82             371,763.70             371,763.70             

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 55,811.46               55,811.46               36,231.03               36,231.03               

เงินลงทุนสุทธิ * 406,004.17             480,017.57             233,926.57             282,932.37             

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,884,110.17          1,884,110.17          1,828,239.87          1,828,239.87          

รวมสินทรัพยทางการเงิน 2,752,561.41          2,826,574.81          2,538,822.71          2,587,828.51          

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก 2,158,459.94          2,158,459.94          2,042,947.83          2,042,947.83          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 208,239.97             210,565.52             151,999.94             152,482.59             

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 4,744.25                 4,744.25                 5,579.66                 5,579.66                 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 51,868.54               51,868.54               32,345.61               32,345.61               

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 51,322.90               52,935.63               50,521.11               50,692.42               

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,474,635.60          2,478,573.88          2,283,394.15          2,284,048.11          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 4.3 การดํารงเงินกองทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารไดคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel III ของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซ่ึงตั้งแตป 2559 เปนตนไป กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงอัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ

เพิ่มเติมจากการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ําอีกเกินกวารอยละ 2.5 ของสินทรัพยเส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอย ดํารงอัตราสวน

เงินกองทุนสวนเพิ่มมากกวารอยละ 0.625 ในแตละป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบจาํนวน ในวันที่ 1 มกราคม 2562  

 ธนาคารแหงประเทศไทยไดเพิ่มขอกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่ไดรับการประกาศวาเปนธนาคารพาณิชยที่มีนัยตอความเสี่ยง

เชิงระบบในประเทศดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายที่รอยละ 0.5 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งส้ิน ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2562 และดํารงเพิ่มเปนรอยละ 1 ของสินทรัพยเส่ียงทั้งส้ิน  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 
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 4.3 การดํารงเงินกองทุน (ตอ) 

  อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

2562 2561

มากกวารอยละ มากกวารอยละ

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 7.50                   6.375                

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 9.00                   7.875                

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น 11.50                  10.375              
 

 ขอมูลเงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนขอมูลเบื้องตนที่จัดทําตามหลักเกณฑ 

และวิธีการตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหธนาคารจัดทําและนําสงตอธนาคารแหงประเทศไทย

ภายใน 3 เดือนนับจากวันส้ินไตรมาส รวมทั้งการเปดเผยขอมูลบน Web Site ของธนาคารสําหรับขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

และ 31 ธันวาคม ของทุกป ซ่ึงขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบนี้ เปนขอมูลตามรายงานที่ไดจัดสง

ธนาคารแหงประเทศไทยตามกําหนดแลว ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ

ทุนชําระแลว 72,005.04               72,005.04               

สวนเกินมูลคาหุน 20,833.74               20,833.74               

สํารองตามกฎหมาย 7,200.50                 7,200.50                 

กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 193,994.14             174,631.23             

รายการอ่ืนของสวนของเจาของ 33,011.94               19,063.98               

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (22,340.14)              (9,721.13)                

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน 1,100.01                 968.79                    

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 305,805.23             284,982.15             

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาว 53,091.45               51,810.16               

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ 22,442.66               21,908.25               

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 75,534.11               73,718.41               

เงินกองทุนทั้งสิ้น 381,339.34             358,700.56             

กลุมธุรกิจทางการเงิน
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 4.3 การดํารงเงินกองทุน (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ

ทุนชําระแลว 72,005.04               72,005.04               

สวนเกินมูลคาหุน 20,833.73               20,833.74               

สํารองตามกฎหมาย 7,200.50                 7,200.50                 

กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 179,309.87             162,860.95             

รายการอ่ืนของสวนของเจาของ 16,090.27               14,965.81               

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (9,977.16)                (5,850.76)                

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 285,462.25             272,015.28             

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารหน้ีดอยสิทธิระยะยาว 53,091.45               51,810.16               

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ 21,524.11               21,045.98               

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 74,615.56               72,856.14               

เงินกองทุนทั้งส้ิน 360,077.81             344,871.42             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 15.19                    14.42                    14.80                    14.35                    

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 15.24                    14.47                    14.80                    14.35                    

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งส้ิน 19.01                    18.22                    18.66                    18.19                    

งบการเงินเฉพาะธนาคารกลุมธรุกจิทางการเงิน

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

 

 ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

เรื่อง การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และเรื่อง การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับ

กลุมธุรกิจทางการเงิน 

 

 ชองทางที่เปดเผยขอมูล www.krungthai.com>นักลงทุนสัมพันธ>ขอมูลทางการเงิน>การเปดเผยขอมูลตามเกณฑ Basel 

 วันที่ที่เปดเผยขอมูล ภายในระยะเวลา ! เดือน หลงัจากวนัสิ"นงวด   

 ขอมูล ณ วนัที# $% ธนัวาคม &'(& 
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5. ประมาณการและขอสมมติฐาน 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและขอสมมติฐาน 

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

 ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี

ที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในอนาคตที่ไดรับผลกระทบ ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการ

และขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน 

6. ขอมูลเพิ่มเติม 

 6.1 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

  6.1.1 รายการที่มิใชเงินสดที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สวนเกนิทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา
   เงินลงทุนเผ่ือขายสุทธจิากภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 1,268.60               175.18                  1,284.74               168.15                  

ทรัพยสินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการชําระหนี้ 1,704.23               2,202.22               1,704.23               2,202.22               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  

  6.1.2 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

หนวย : ลานบาท

กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน การแปลงคา

สุทธิ อัตราแลกเปลี่ยน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 95,205.51                      3,720.25                        (2,084.46)                       96,841.30                      

รวม 95,205.51                      3,720.25                        (2,084.46)                       96,841.30                      

หนวย : ลานบาท

กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน การแปลงคา

สุทธิ อัตราแลกเปลี่ยน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 50,521.11                      2,886.25                        (2,084.46)                       51,322.90                      

รวม 50,521.11                      2,886.25                        (2,084.46)                       51,322.90                      

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม

รายการบัญชี
รายการที่ไมใชเงินสด

31 ธันวาคม 2562

รายการบัญชี 1 มกราคม 2562
รายการที่ไมใชเงินสด

31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม 2562
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 6.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) 

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.2.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 32,134.96          221,061.37        253,196.33        16,311.10          252,001.37        268,312.47        

ธนาคารพาณิชย 474.94               22,531.60          23,006.54          734.15               17,799.78          18,533.93          

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 22.85                 6,126.57            6,149.42            16.75                 818.09               834.84               

สถาบันการเงินอ่ืน 39.54                 28,992.69          29,032.23          41.00                 45,819.66          45,860.66          

รวม 32,672.29          278,712.23        311,384.52        17,103.00          316,438.90        333,541.90        

บวก ดอกเบี้ยคางรับ -                    117.40               117.40               -                    174.72               174.72               

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                    (22.41)               (22.41)               -                    (15.11)               (15.11)               

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.78)                 (1,149.01)           (1,149.79)           (0.73)                 (1,744.93)           (1,745.66)           

รวมในประเทศ 32,671.51          277,658.21        310,329.72        17,102.27          314,853.58        331,955.85        

6.2.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 15,327.27          5,775.25            21,102.52          25,227.34          8,877.93            34,105.27          

เงินเยน 2,562.38            -                    2,562.38            544.54               -                    544.54               

เงินยูโร 1,406.37            -                    1,406.37            1,462.91            -                    1,462.91            

เงินสกุลอ่ืน 2,224.26            1,176.02            3,400.28            1,642.29            2,756.44            4,398.73            

รวม 21,520.28          6,951.27            28,471.55          28,877.08          11,634.37          40,511.45          

บวก ดอกเบี้ยคางรับ -                    56.62                 56.62                 -                    130.04               130.04               

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                    (2.20)                 (2.20)                 -                    (2.61)                 (2.61)                 

      คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1.53)                 (83.57)               (85.10)               -                    (80.95)               (80.95)               

รวมตางประเทศ 21,518.75          6,922.12            28,440.87          28,877.08          11,680.85          40,557.93          

รวมในประเทศและตางประเทศ 54,190.26          284,580.33        338,770.59        45,979.35          326,534.43        372,513.78        

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.2.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 32,134.96          221,061.37        253,196.33        16,311.10          252,001.37        268,312.47        

ธนาคารพาณิชย 1.02                   22,531.60          22,532.62          0.82                   17,799.78          17,800.60          

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ -                    6,126.57            6,126.57            -                    818.09               818.09               

สถาบันการเงินอ่ืน 39.54                 28,992.69          29,032.23          41.00                 45,819.66          45,860.66          

รวม 32,175.52          278,712.23        310,887.75        16,352.92          316,438.90        332,791.82        

บวก ดอกเบี้ยคางรับ -                    117.40               117.40               -                    174.72               174.72               

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                    (22.41)               (22.41)               -                    (15.11)               (15.11)               

     คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.78)                 (1,149.01)           (1,149.79)           (0.73)                 (1,744.93)           (1,745.66)           

รวมในประเทศ 32,174.74          277,658.21        309,832.95        16,352.19          314,853.58        331,205.77        

6.2.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 15,327.27          5,775.25            21,102.52          25,227.34          8,877.93            34,105.27          

เงินเยน 2,562.38            -                    2,562.38            544.54               -                    544.54               

เงินยูโร 1,406.37            -                    1,406.37            1,462.91            -                    1,462.91            

เงินสกุลอ่ืน 2,224.26            1,176.02            3,400.28            1,642.29            2,756.44            4,398.73            

รวม 21,520.28          6,951.27            28,471.55          28,877.08          11,634.37          40,511.45          

บวก ดอกเบี้ยคางรับ -                    56.62                 56.62                 -                    130.04               130.04               

หัก รายไดรอตัดบัญชี -                    (2.20)                 (2.20)                 -                    (2.61)                 (2.61)                 

      คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1.53)                 (83.57)               (85.10)               -                    (80.95)               (80.95)               

รวมตางประเทศ 21,518.75          6,922.12            28,440.87          28,877.08          11,680.85          40,557.93          

รวมในประเทศและตางประเทศ 53,693.49          284,580.33        338,273.82        45,229.27          326,534.43        371,763.70        

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.3 ตราสารอนุพันธเพื่อคา 

 มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง 

หนวย : ลานบาท

จํานวนเงิน จํานวนเงิน

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน 31,046.49          27,322.84          2,083,532.71     23,368.23          18,779.56          2,214,299.83     

อัตราดอกเบี้ย 18,789.48          17,215.25          2,177,441.35     6,739.14            7,037.15            1,784,644.83     

อ่ืน ๆ 5,975.45            7,330.45            163,261.84        6,122.20            6,528.90            111,623.79        

รวม 55,811.42          51,868.54          4,424,235.90     36,229.57          32,345.61          4,110,568.45     

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562� 31 ธันวาคม 2561�

หนวย : ลานบาท

จํานวนเงิน จํานวนเงิน

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยน 31,046.49          27,322.84          2,083,532.71     23,368.23          18,779.56          2,214,299.83     

อัตราดอกเบี้ย 18,789.52          17,215.25          2,177,469.75     6,740.60            7,037.15            1,784,982.84     

อ่ืน ๆ 5,975.45            7,330.45            163,261.84        6,122.20            6,528.90            111,623.78        

รวม 55,811.46          51,868.54          4,424,264.30     36,231.03          32,345.61          4,110,906.45     

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562� 31 ธันวาคม 2561

 

 สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

คูสัญญา สัดสวน สัดสวน สัดสวน สัดสวน

สถาบันการเงิน 76.68% 75.18% 76.68% 75.18%

บริษัทในกลุม 0.24% 0.26% 0.24% 0.27%

บุคคลภายนอก 23.08% 24.56% 23.08% 24.55%

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.4 เงินลงทุนสุทธิ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

6.4.1 เงินลงทุนเพ่ือคา

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 29,736.91                15,670.50                29,736.91                15,670.50               

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 25.79                       239.95                     25.79                       239.95                   

ตราสารหนี้ตางประเทศ 18,488.86                7,452.93                  18,488.86                7,452.93                 

รวม 48,251.56                23,363.38                48,251.56                23,363.38               

6.4.2 เงินลงทุนเผ่ือขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 278,824.60              132,192.80              278,824.60              132,192.80             

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 15,729.72                14,045.36                16,387.72                14,687.18               

ตราสารหนี้ตางประเทศ 36,527.06                35,046.70                36,527.06                35,046.70               

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 12,849.27                15,133.22                12,849.27                15,133.22               

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 267.48                     382.34                     267.48                     382.34                   

รวม 344,198.13              196,800.42              344,856.13              197,442.24             

ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/

ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย

6.4.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 709.28                     1,745.65                  -                          1,000.00                 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 604.46                     35.71                       604.46                     35.71                     

ตราสารหนี้ตางประเทศ 459.39                     646.30                     459.39                     646.30                   

รวม 1,773.13                  2,427.66                  1,063.85                  1,682.01                 

หัก คาเผ่ือการดอยคา (35.71)                     (35.82)                     (35.71)                     (35.82)                    

รวม 1,737.42                  2,391.84                  1,028.14                  1,646.19                 

6.4.4 เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 2,241.34                  1,933.74                  2,238.81                  1,933.69                 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 3.43                        3.77                        3.43                        3.77                       

อ่ืน ๆ 0.75                        0.81                        0.75                        0.81                       

รวม 2,245.52                  1,938.32                  2,242.99                  1,938.27                 

หัก คาเผ่ือการดอยคา (1,204.66)                (1,161.37)                (1,204.66)                (1,161.37)               

รวม 1,040.86                  776.95                     1,038.33                  776.90                   

รวมเงินลงทุนสุทธิ 395,227.97              223,332.59              395,174.16              223,228.71             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 



 

 

52 

 6.4 เงินลงทุนสุทธิ (ตอ) 

 เงินลงทุนทั่วไปของธนาคารประเภทตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีจํานวน 2,238.81 ลานบาท และ 1,933.69 ลานบาท ตามลําดับ ไดรวมเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

จํานวน 1,048.15 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาแลวทั้งจํานวน และไดรวมเงินลงทุนเพื่อสงเสริมนโยบายภาครัฐ 

โดยลงทุนในกองทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนสําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีกาวไกลไปดวยกัน จํานวน 409.49 ลานบาท 

 6.4.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย

มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา

ราคาทุน 
1 ไมเกิดขึ้น 

2 ไมเกิดขึ้น 
2 ยุติธรรม ราคาทุน 

1 ไมเกิดขึ้น 
2 ไมเกิดขึ้น 

2 ยุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย 334,204.04     10,803.94     (809.85)        344,198.13   188,392.08     10,532.73     (2,124.39)     196,800.42   

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 

 

หนวย : ลานบาท

กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา กําไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง มูลคา

ราคาทุน 
1 ไมเกิดขึ้น 

2 ไมเกิดขึ้น 
2 ยุติธรรม ราคาทุน 

1 ไมเกิดขึ้น 
2 ไมเกิดขึ้น 

2 ยุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขาย 334,850.64     10,815.34     (809.85)        344,856.13   189,042.68     10,532.73     (2,133.17)     197,442.24   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

 

 
1
 สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 

 
2 รวมกําไรขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

 6.4.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไดรับ

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยมีมูลคาลดลง จํานวน 1,317.05 ลานบาท และ 608.53 ลานบาท ตามลําดับ 

 6.4.7 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพยอื่นซึ่งธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ซ่ึงจําแนกเปนกลุม โดยแสดงใน

ราคามูลคายุติธรรมไดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สาธารณปูโภคและบริการ 1,537.58                       1,434.11                       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 6.4.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 บริษัท มีราคาทุน จํานวน 0.10 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งคาเผื่อ

การปรับมูลคาเต็มจํานวน 
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 6.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 

 6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

หนวย : ลานบาท

ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผล

บรษัิทยอย

  กลุมทีถ่ือหุนทางตรง

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด ธุรกิจบริการดานกฎหมาย หุนสามัญ 100.00         30.00              27.00           

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด ธุรกิจบริการ หุนสามัญ 100.00         140.00            118.65         

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 100.00         210.90            455.00         

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด บริการงานดานสารสนเทศ หุนสามัญ 100.00         1,300.00         79.43           

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จํากัด * เชาซือ้ หุนสามัญ 100.00         1,000.00         -               

บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอร่ี จํากัด ** ทีป่รึกษาและใหคําแนะนําดานการเงิน หุนสามัญ 100.00         40.00              -               

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจบัตรเครดิต หุนสามัญ 49.10           1,980.36         1,045.50      

บริษัท เคทีซี นาโน จํากัด **** ธุรกิจสินเชือ่รายยอยเพ่ือการ หุนสามัญ 24.95           12.48              -               

  ประกอบอาชีพ

บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด **** ธุรกิจสินเชือ่รายยอย หุนสามัญ 24.95           14.97              -               

  กลุมทีถ่ือหุนทางออม

บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายยอย

บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธาน)ี จํากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายยอย

บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จํากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายยอย

บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จํากัด ***** ธุรกิจสินเชือ่รายยอย

รวม 4,728.71         1,725.58      

หัก คาเผ่ือการดอยคา *** (798.76)           -               

รวม 3,929.95         1,725.58      

บรษัิทรวม

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00           4,071.77         -               

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00           1,518.82         193.05         

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด เชาซือ้ หุนสามัญ 49.00           87.38              43.12           

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด ****** ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00           1,068.89         -               

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 19.82           35.70              17.22           

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.17           117.50            -               

รวม 6,900.06         253.39         

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 10,830.01       1,978.97      

31 ธันวาคม 2562
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 6.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ (ตอ) 

 6.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) เงินปนผล

บรษัิทยอย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด ธุรกิจบริการดานกฎหมาย หุนสามัญ 100.00         30.00              22.50           

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด ธุรกิจบริการ หุนสามัญ 100.00         140.00            157.15         

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 100.00         210.90            320.00         

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด บริการงานดานสารสนเทศ หุนสามัญ 100.00         1,300.00         16.38           

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จํากัด * เชาซือ้ หุนสามัญ 100.00         1,000.00         -               

บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอร่ี จํากัด ** ทีป่รึกษาและใหคําแนะนําดานการเงิน หุนสามัญ 100.00         40.00              -               

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจบัตรเครดิต หุนสามัญ 49.45           1,994.60         675.75         

รวม 4,715.50         1,191.78      

หัก คาเผ่ือการดอยคา *** (802.56)           -               

รวม 3,912.94         1,191.78      

บรษัิทรวม

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00           4,071.77         -               

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00           1,518.82         168.30         

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จํากัด เชาซือ้ หุนสามัญ 49.00           87.38              41.36           

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด ****** ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00           1,068.89         -               

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 21.13           38.05              5.28             

รวม 6,784.91         214.94         

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 10,697.85       1,406.72      

31 ธันวาคม 2561

 

 * อยูระหวางการพิจารณาแนวทางปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ  

 ** อยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ  
 *** คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยเกิดจากราคาทุนสูงกวาราคาตามบัญชี  
 **** ธนาคารลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จํากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด รอยละ 24.95 และลงทุนทางออมผาน 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารลงทุนใน บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รอยละ 49.10 และ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จํากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด รอยละ 75.05 

 ***** ธนาคารลงทุนทางออมผาน บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด โดย บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด ลงทุนใน 
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จํากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จํากัด 
รอยละ 100 

 ****** เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
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 6.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ (ตอ) 
 6.5.2 งบการเงินรวม 

 หนวย : ลานบาท

ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) (วิธีสวนไดเสีย)

บรษัิทรวม

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00 593.57                  25,662.80             

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00 971.30                  2,952.24               

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จํากัด เชาซือ้ หุนสามัญ 49.00 87.38                    694.96                  

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00 1,068.89               1,147.92               

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 19.82 35.70                    379.16                  

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.17 117.50                  108.53                  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 2,874.34               30,945.61             

31 ธันวาคม 2562

 
 หนวย : ลานบาท

ประเภท รอยละของ

หลักทรัพย หลักทรัพย เงินลงทุน เงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทธุรกิจ ทีล่งทุน ทีล่งทุน (วิธีราคาทุน) (วิธีสวนไดเสีย)

บรษัิทรวม

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00 593.57                  11,900.65             

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00 971.30                  2,761.78               

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จํากัด เชาซือ้ หุนสามัญ 49.00 87.38                    659.77                  

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00 1,068.89               1,167.81               

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 21.13 38.05                    344.29                  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 2,759.19               16,834.30             

31 ธันวาคม 2561

 
 * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 ในงบการเงินรวม เงินลงทุนบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสียไดใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวมที่ยัง
ไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี 

 6.5.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทรวม 

หนวย : ลานบาท

ชือ่บริษัท สินทรัพยรวม หนีส้ินรวม สวนของผูถือหุน สินทรัพยรวม หนีส้ินรวม สวนของผูถือหุน

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 334,283.68       282,958.08       51,325.60            275,484.29       251,627.05       23,857.24            

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 10,506.36         3,945.84           6,560.52              9,792.84           3,652.00           6,140.84              

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่ จํากัด 12,908.03         11,489.74         1,418.29              11,203.31         9,851.20           1,352.11              

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 6,181.96           3,886.12           2,295.84              6,661.43           4,368.05           2,293.38              

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 2,266.87           348.48              1,918.39              1,847.03           219.48              1,627.55              

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 525.99              36.43                489.56                 -                    -                    -                       

366,672.89       302,664.69       64,008.20            304,988.90       269,717.78       35,271.12            

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

"ตรวจสอบแลว""ยังไมไดตรวจสอบ"
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6.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ (ตอ) 

 6.5.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทรวม (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

ชื่อบริษัท รายไดรวม กําไร (ขาดทุน) สุทธิ รายไดรวม กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 68,962.87   1,881.13                 67,381.16   1,455.27                   

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2,856.98     730.89                    3,015.72     690.43                      

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 958.31        154.18                    871.51        170.37                      

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 1,097.54     13.24                      1,335.81     (0.81)                        

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 1,048.50     372.32                    748.52        205.77                      

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 66.56          (40.44)                     -              -                           

74,990.76   3,111.32                 73,352.72   2,521.03                   

งบการเงินรวม

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 
 * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

 6.6.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินเบิกเกินบัญชี 168,673.00          171,033.53        168,673.00          171,033.53        

เงินใหกูยืม 1,407,818.38       1,347,062.18     1,324,105.64       1,273,401.07     

ต๋ัวเงิน 505,162.36          492,393.92        512,322.36          503,233.92        

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 3,599.32             9,173.43            1.02                    1.04                   

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 1,165.03             2,338.81            -                      -                    

อ่ืน ๆ 3,924.99             3,128.17            1,247.24             1,078.31            

หัก รายไดรอตัดบัญชี (469.55)               (925.37)              (36.40)                 (45.99)               

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 2,089,873.53       2,024,204.67     2,006,312.86       1,948,701.88     

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 5,159.59             5,424.06            4,568.82             4,877.86            

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบ้ียคางรับ 2,095,033.12       2,029,628.73     2,010,881.68       1,953,579.74     

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.

รายสินเชื่อ (66,722.58)          (71,305.17)         (64,393.52)          (69,052.44)         

รายกลุม (4,045.90)            (3,781.72)           -                      -                    

2. เงินสํารองสวนเกิน (64,459.30)          (58,667.50)         (62,338.13)          (56,287.43)         

หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (39.86)                 -                    (39.86)                 -                    

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 1,959,765.48       1,895,874.34     1,884,110.17       1,828,239.87     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (ตอ) 

 6.6.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ (ตอ) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือตามโครงการนโยบายภาครัฐ โดยรวมเงินใหสินเช่ือที่เปน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ไดแก โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสําหรับผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการ 

3 จังหวัดชายแดนใต โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 และโครงการสินเช่ือ

เพื่อส่ิงแวดลอม รวมเปนจํานวนเงิน 26,427.38 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  ธนาคารมีเงินใหกูยืมอื ่น ๆ จํานวน  1,247.24 ลาน บ าท  และ 

1,078 .31 ลานบาท ไดรวมหนี้ที่ เกิดจากการจายชําระหนี้แทนลูกคารายที่ผิดนัดตามสัญญา ซึ่งธนาคารเปนผูรับรอง

หรือค้ําประกันไวแลว จํานวน 1,198.00 ลานบาท และ 1,031.55 ลานบาท ตามลําดับ 

 6.6.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้ 

หนวย : ลานบาท

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 2,032,882.30     -                    2,032,882.30     1,951,161.43     0.69                   1,951,162.12     

เงินดอลลารสหรัฐ 46,025.07          9,867.12            55,892.19          51,886.21          18,246.89          70,133.10          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 1,069.29            29.75                 1,099.04            2,832.30            77.15                 2,909.45            

รวม 2,079,976.66     9,896.87            2,089,873.53     2,005,879.94     18,324.73          2,024,204.67     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนวย : ลานบาท

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 1,949,321.63     -                    1,949,321.63     1,875,658.64     0.69                   1,875,659.33     

เงินดอลลารสหรัฐ 46,025.07          9,867.12            55,892.19          51,886.21          18,246.89          70,133.10          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 1,069.29            29.75                 1,099.04            2,832.30            77.15                 2,909.45            

รวม 1,996,415.99     9,896.87            2,006,312.86     1,930,377.15     18,324.73          1,948,701.88     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.6  เงินใหสินเช่ือแกลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (ตอ) 

6.6.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 20,841.16       2,020.63         592.66            275.30            2,791.64         26,521.39       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 451,428.74     26,390.56       7,635.26         6,292.16         41,450.80       533,197.52     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 92,733.51       7,587.68         395.32            1,811.52         9,430.65         111,958.68     

การสาธารณูปโภคและบริการ 335,074.78     21,615.19       146.70            983.58            5,130.94         362,951.19     

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 371,806.19     6,063.24         2,427.85         2,748.19         12,990.56       396,036.03     

อ่ืน ๆ 646,909.93     4,746.48         1,579.83         535.87            5,436.61         659,208.72     

รวม 1,918,794.31  68,423.78       12,777.62       12,646.62       77,231.20       2,089,873.53  

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 23,526.18       2,007.05         631.43            891.49            1,071.43         28,127.58       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 465,452.34     29,348.22       8,628.32         9,378.12         37,615.46       550,422.46     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 97,000.24       6,793.99         501.00            2,261.81         8,538.57         115,095.61     

การสาธารณูปโภคและบริการ 329,581.33     14,772.72       484.01            2,525.40         7,376.07         354,739.53     

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 353,537.67     6,394.85         2,396.85         2,388.22         12,016.19       376,733.78     

อ่ืน ๆ 584,555.30     4,896.05         1,761.14         478.13            7,395.09         599,085.71     

รวม 1,853,653.06  64,212.88       14,402.75       17,923.17       74,012.81       2,024,204.67  

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 20,717.59       2,012.52         591.91            275.30            2,791.64         26,388.96       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 450,655.26     26,351.18       7,628.84         6,290.48         41,395.82       532,321.58     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 93,897.15       7,510.22         394.83            1,808.63         9,410.25         113,021.08     

การสาธารณูปโภคและบริการ 333,940.56     21,580.57       145.73            982.91            5,124.05         361,773.82     

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 371,806.19     6,063.24         2,427.85         2,748.19         12,990.56       396,036.03     

อ่ืน ๆ 569,311.48     3,247.28         1,338.50         388.42            2,485.71         576,771.39     

รวม 1,840,328.23  66,765.01       12,527.66       12,493.93       74,198.03       2,006,312.86  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562
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 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (ตอ) 

 6.6.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น (ตอ) 
หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

การเกษตรและเหมืองแร 23,358.96       1,996.60         622.81            887.03            1,038.19         27,903.59       

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 463,829.89     29,295.21       8,589.74         9,303.26         37,356.60       548,374.70     

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 97,273.62       6,762.16         489.39            2,233.69         8,417.40         115,176.26     

การสาธารณูปโภคและบริการ 327,490.70     14,753.20       454.79            2,492.46         7,151.87         352,343.02     

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 353,537.67     6,394.85         2,396.85         2,388.22         12,016.19       376,733.78     

อ่ืน ๆ 518,169.77     3,236.55         1,543.86         317.45            4,902.90         528,170.53     

รวม 1,783,660.61  62,438.57       14,097.44       17,622.11       70,883.15       1,948,701.88  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2561

 

 6.6.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช
และดอกเบี้ย ในการต้ังคาเผ่ือ ในการต้ังคาเผ่ือ คาเผ่ือ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) 
2 หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,923,615.73          883,840.78             1 13,907.87               

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 68,696.56               30,545.00               2 8,477.50                 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 12,779.63               6,428.87                 100 6,433.38                 

จัดชั้นสงสัย 12,646.62               4,526.67                 100 4,546.77                 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 77,294.58               37,398.49               100 37,402.96               

2. เงินสํารองสวนเกิน 64,459.30               

รวม 2,095,033.12          962,739.81             135,227.78             

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

 
หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช
และดอกเบี้ย ในการต้ังคาเผ่ือ ในการต้ังคาเผ่ือ คาเผ่ือ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) 
2 หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,858,756.46          872,883.93             1 13,399.00               

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 64,464.87               25,554.66               2 11,584.89               

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 14,404.28               7,898.81                 100 7,898.81                 

จัดชั้นสงสัย 17,923.17               9,196.18                 100 9,196.18                 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 74,079.95               31,511.21               100 33,008.01               

2. เงินสํารองสวนเกิน 58,667.50               

รวม 2,029,628.73          947,044.79             133,754.39             

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
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 6.6  เงินใหสินเช่ือแกลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (ตอ) 

 6.6.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช

และดอกเบี้ย ในการต้ังคาเผ่ือ ในการต้ังคาเผ่ือ คาเผ่ือ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,844,572.60          808,034.02             1 11,390.92               

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 67,026.16               29,098.14               2 7,941.76                 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 12,527.68               6,199.65                 100 6,204.16                 

จัดชั้นสงสัย 12,493.92               4,388.48                 100 4,408.58                 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 74,261.32               34,443.63               100 34,448.10               

2. เงินสํารองสวนเกิน 62,338.13               

รวม 2,010,881.68          882,163.92             126,731.65             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

 

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช อัตราที่ใช

และดอกเบี้ย ในการต้ังคาเผ่ือ ในการต้ังคาเผ่ือ คาเผ่ือ

คางรับ หนี้สงสัยจะสูญ 1 หนี้สงสัยจะสูญ (%) หนี้สงสัยจะสูญ

1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,788,230.40          810,450.16             1 11,142.66               

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 62,679.70               24,206.50               2 11,091.42               

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 14,097.45               7,689.49                 100 7,689.49                 

จัดชั้นสงสัย 17,622.11               9,019.90                 100 9,019.90                 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 70,950.08               28,612.17               100 30,108.97               

2. เงินสํารองสวนเกิน 56,287.43               

รวม 1,953,579.74          879,978.22             125,339.87             

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 
 1ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคางของเงินตนที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกัน หรือ
มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําห นาย
หลักประกัน 
 2 รวมวิธีอัตรารอยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 
 

 

 



 

 

61 

 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (ตอ) 

 6.6.5 สินเช่ือดอยคุณภาพ (Non-Performing Loans) 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ตามเกณฑ

ธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบดวย สินเช่ือจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ โดยรวมเงินใหสินเช่ือ ที่เปน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน แตไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 102,659.44           106,369.71           99,223.62             102,633.69           

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 4.33                      4.53                      4.33                      4.52                      

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 42,333.25             44,396.08             42,217.61             43,942.97             

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

       ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ 1.83                      1.94                      1.89                      1.98                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ  2561 ธนาคารไดตัดหนี้สูญสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ โดยมีเงินตน 

และดอกเบี้ยคางรับ รวมจํานวน 18,833.52 ลานบาท และ 18,330.35 ลานบาท ตามลําดับ 

 6.6.6 เงินใหสินเช่ือที่ระงับรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือที่ระงับรับรูรายไดตามเกณฑ

คงคาง ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยรวมเงินใหสินเช่ือที่เปนรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินใหสินเชื่อที่ระงับรับรูรายได 102,659.44          106,369.71          99,223.62            102,633.69          

คิดเปนรอยละของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 4.33                     4.53                     4.33                     4.52                     

งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม

 

 6.6.7 เงินใหสินเช่ือแกบริษัทท่ีเขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทที่มี

ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ไดแก บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถู กเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียน จํานวน 2 ราย ยอดหนี้ จํานวน 8,501.34 ลานบาท ซ่ึงไดกันคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว เปนจํานวนเงิน 3,141.46 ลานบาท 

และ 3 ราย ยอดหนี้ จํานวน 9,052.68 ลานบาท ซ่ึงไดกันคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว เปนจํานวนเงิน 7,616.11 ลานบาท ตามลําดับ 

 6.6.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 7,660 ราย เปนจํานวนหนี้

ตามบัญชีกอนปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 60,638.10 ลานบาท ไดรับชําระเงินตน จํานวน 16,760.81 ลานบาท และใหกูเพิ่ม จํานวน 

34,678.27 ลานบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 40.03 ลานบาท 
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 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (ตอ) 

 6.6.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา (ตอ) 

 รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

จํานวนหนี้ตาม

บัญชีกอนปรับ มูลคา
วิธีการปรับโครงสรางหนี้ จํานวนราย โครงสรางหนี้ ยุติธรรม

การโอนสินทรัพย 23                302.41               302.41         

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี 457              28,667.72          

การปรับโครงสรางหน้ีในหลายลักษณะ 7,180           31,667.97          

7,660           60,638.10          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย
ท่ีรับโอน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดคงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้แลว จํานวน 37,540 ราย 

เปนเงิน  159,686.98  ลานบาท ซ่ึงจํานวนคงคางดังกลาวมียอดที่อยูในระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม จํานวน 18,581  ราย 

เปนเงิน 10,641.55  ลานบาท 

 งบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทยอยมีการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 

7,731 ราย เปนจํานวนหนี้ตามบัญชีกอนปรับโครงสรางหนี้ เปนจํานวนเงิน 62,292.22 ลานบาท 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 9,410 ราย เปนจํานวนหนี้

ตามบัญชีกอนปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 67,302.08 ลานบาท ไดรับชําระเงินตน จํานวน 10,857.72 ลานบาท ใหกูเพิ่ม จํานวน 

44,680.60 ลานบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 3.80 ลานบาท  

 รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

จํานวนหนี้ตาม
บัญชีกอนปรับ มูลคา

วิธีการปรับโครงสรางหนี้ จํานวนราย โครงสรางหนี้ ยุติธรรม
การโอนสินทรัพย 6                  52.56                 52.56           

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้ 381              29,283.27          

การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ 9,023           37,966.25          

9,410           67,302.08          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชนิดของสินทรัพย
ท่ีรับโอน

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดคงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่ไดปรับโครงสรางหนี้แลว จํานวน 36,782 ราย 

เปนเงิน 165,455.48 ลานบาท ซ่ึงจํานวนคงคางดังกลาวมียอดที่อยูในระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม จํานวน 

16,175 ราย เปนเงิน 8,830.08 ลานบาท 

 งบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทยอยมีการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 

9,467 ราย เปนจํานวนหนี้ตามบัญชีกอนปรับโครงสรางหนี้ เปนจํานวนเงิน 69,562.05 ลานบาท 
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 6.6 เงินใหสินเช่ือแกลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (ตอ) 

 6.6.9 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน) 

หนวย : ลานบาท

มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา

ไมเกิน 1 ป 1-5 ป 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1-5 ป 5 ป รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 2,532.23    2,168.64   63.48    4,764.35    6,778.78    4,712.38 21.08 11,512.24  

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู (433.30)     (879.53)     

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้

ตองจายตามสัญญาเชา 4,331.05    10,632.71  

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (515.03)     (1,238.29)  

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สุทธิ 3,816.02    9,394.42    

31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

หนวย : ลานบาท

มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา

ไมเกิน 1 ป 1-5 ป 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1-5 ป 5 ป รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชา 1.02           -           -        1.02          1.04           - - 1.04           

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู (0.15)         (0.15)         

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้

ตองจายตามสัญญาเชา 0.87          0.89           

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.87)         (0.89)         

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สุทธิ -            -            

จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.7 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย สํารองสวนที่

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 13,399.00     11,584.89     7,898.81    9,196.18      33,008.01     58,667.50       133,754.39   

หนี้สงสัยจะสูญ 647.75         (1,942.05)     3,285.70    (4,571.38)    21,181.03     5,238.84         23,839.89     

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนไปคาเผ่ือ

การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ -               (39.86)          -            -              -               -                  (39.86)          

หนี้สูญไดรับคืน -               -               -            -              2,319.45      -                  2,319.45      

หนี้สูญตัดบัญชี (144.21)        (1,125.75)     (4,751.13)  (101.46)       (19,053.19)   -                  (25,175.74)   

อ่ืน ๆ 5.33             0.27             -            23.43           (52.34)          552.96            529.65         

ยอดปลายงวด 13,907.87     8,477.50      6,433.38    4,546.77      37,402.96     64,459.30       135,227.78   

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

 
 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย สํารองสวนที่

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 11,067.33     17,305.19     7,289.59    25,029.24    28,246.88     36,425.50       125,363.73   

หนี้สงสัยจะสูญ (1,300.47)     (4,752.43)     4,952.00    (15,682.55)  19,260.70     23,735.97       26,213.22     

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากคาเผ่ือ

การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ -               17.26           -            -              -               -                  17.26           

หนี้สูญไดรับคืน -               -               -            -              4,343.30      -                  4,343.30      

หนี้สูญตัดบัญชี (216.14)        (1,083.64)     (4,342.78)  (119.51)       (18,607.45)   -                  (24,369.52)   

อ่ืน ๆ 3,848.28      98.51           -            (31.00)         (235.42)        (1,493.97)        2,186.40      

ยอดปลายงวด 13,399.00     11,584.89     7,898.81    9,196.18      33,008.01     58,667.50       133,754.39   

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561
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 6.7 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย สํารองสวนที่

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 11,142.66     11,091.42     7,689.49    9,019.90      30,108.97     56,287.43       125,339.87   

หนี้สงสัยจะสูญ 242.93         (3,110.07)     (1,485.33)  (4,634.75)    20,989.48     5,497.74         17,500.00     

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนไปคาเผ่ือ

การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ -               (39.86)          -            -              -               -                  (39.86)          

หนี้สูญไดรับคืน -               -               -            -              2,235.51      -                  2,235.51      

หนี้สูญตัดบัญชี -               -               -            -              (18,833.52)   -                  (18,833.52)   

อ่ืน ๆ 5.33             0.27             -            23.43           (52.34)          552.96            529.65         

ยอดปลายงวด 11,390.92     7,941.76      6,204.16    4,408.58      34,448.10     62,338.13       126,731.65   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562

 
 

หนวย : ลานบาท

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย สํารองสวนท่ี

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ เกินเกณฑ ธปท. รวม

ยอดตนงวด 8,948.50     16,803.74     7,003.55    24,651.26    25,500.03     33,819.27       116,726.35   

หนี้สงสัยจะสูญ (1,654.12)   (5,828.09)     685.94       (15,600.36)  18,934.50     23,962.13       20,500.00     

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโอนมาจากคาเผ่ือ

การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ -             17.26           -            -              -               -                  17.26           

หนี้สูญไดรับคืน -             -               -            -              4,240.21      -                  4,240.21      

หนี้สูญตัดบัญชี -             -               -            -              (18,330.35)   -                  (18,330.35)   

อ่ืน ๆ 3,848.28     98.51           -            (31.00)         (235.42)        (1,493.97)        2,186.40      

ยอดปลายงวด 11,142.66   11,091.42     7,689.49    9,019.90      30,108.97     56,287.43       125,339.87   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 17,500 ลานบาท สําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 20,500 ลานบาท 
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 6.8 คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ยอดตนงวด - 17.26 

โอนมาจาก (โอนไป) คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 39.86 (17.26)

ยอดปลายงวด 39.86 -

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 ธนาคารจะโอนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปเปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ที่ไดปรับปรงุ

โครงสรางหนี้และโอนกลับเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหมไมได 

 ธนาคารไมไดตัดจําหนายคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้เปนรายไดเมื่อไดรับชําระ โดยโอนกลับเปน

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้มีโอกาสกลับเปนหนี้ดอยคุณภาพอีก 

 6.9 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 

หนวย : ลานบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด

รับโอน โอนออก รับโอน โอนออก

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหนี้

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 30,718.06   5,386.10    4,428.75   31,675.41     32,002.40  2,236.11   3,520.45   30,718.06     

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 6,080.65     2,632.49    251.60      8,461.54      4,190.69    2,172.98   283.02      6,080.65      

สังหาริมทรัพย 297.35        40.87         146.30      191.92         236.44       168.47      107.56      297.35         

รวม 37,096.06   8,059.46    4,826.65   40,328.87     36,429.53  4,577.56   3,911.03   37,096.06     

อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารที่ปดทําการ) 68.62          -             -            68.62           68.62         -            -            68.62           

ทรัพยสินรอการขายระหวางดําเนินการ 901.95        985.55       901.95      985.55         826.01       901.95      826.01      901.95         

รวม 38,066.63   9,045.01    5,728.60   41,383.04     37,324.16  5,479.51   4,737.04   38,066.63     

หัก คาเผ่ือการดอยคา (2,083.53)    (7,116.95)   -            (9,200.48)     (1,814.22)  (269.31)     -            (2,083.53)     

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ 35,983.10   1,928.06    5,728.60   32,182.56     35,509.94  5,210.20   4,737.04   35,983.10     

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.9 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด

รับโอน โอนออก รับโอน โอนออก

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 30,718.06  5,386.10     4,428.75  31,675.41     32,002.40  2,236.11   3,520.45   30,718.06     

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 6,080.65    2,632.49     251.60     8,461.54      4,190.69    2,172.98   283.02      6,080.65      

สังหาริมทรัพย 110.60       -             -           110.60         110.60       -            -            110.60         

รวม 36,909.31  8,018.59     4,680.35  40,247.55     36,303.69  4,409.09   3,803.47   36,909.31     

อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารที่ปดทําการ) 68.62         -             -           68.62           68.62         -            -            68.62           

ทรัพยสินรอการขายระหวางดําเนินการ 901.95       985.55        901.95     985.55         826.01       901.95      826.01      901.95         

รวม 37,879.88  9,004.14     5,582.30  41,301.72     37,198.32  5,311.04   4,629.48   37,879.88     

หัก คาเผ่ือการดอยคา (1,967.08)  (7,158.74)    -           (9,125.82)     (1,711.98)  (255.10)     -            (1,967.08)     

รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ 35,912.80  1,845.40     5,582.30  32,175.90     35,486.34  5,055.94   4,629.48   35,912.80     

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีคาเผื่อการดอยคาทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้นสุทธิ จํานวน 7,158.74 ลานบาท 

และ 255.10 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเกิดจากการตั้งเพิ่มหรือโอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย จํานวน 878.26 

ลานบาท และ 498.30  ลานบาท ตามลําดับ (กอนรวมรายไดคาโอนกรรมสิทธ์ิที่ลูกคาจายแทนจํานวน 74.28 ลานบาท และ 82.10 ลานบาท 

คาใชจายในการขาย จํานวน 231.16 ลานบาท และ 187.44 ลานบาท ตามลําดับ) 
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6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสือ่มราคาสะสม คาเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ

ยอดตนงวด  เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเสือ่มราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

รับโอน โอนออก

ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,521.70      3.49            3,676.85     5,848.34         -               -               -             -                49.00          5,799.34            

สวนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,438.05    -             180.53        10,257.52       -               -               -             -                -             10,257.52          

อาคาร 12,272.51    299.77        196.82        12,375.46       8,641.63      254.73         172.76        8,723.60       16.05          3,635.81            

อุปกรณ 20,675.74    2,783.27     469.22        22,989.79       17,530.86    1,542.47      420.60        18,652.73     -             4,337.06            

อ่ืน ๆ 1,353.73      629.84        1,088.09     895.48            652.60         74.40           2.69            724.31          -             171.17               

รวม 54,261.73    3,716.37     5,611.51     52,366.59       26,825.09    1,871.60      596.05        28,100.64     65.05          24,200.90          

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562

 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสือ่มราคาสะสม คาเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ

ยอดตนงวด  เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเส่ือมราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

รับโอน โอนออก

ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,213.10      311.28        2.68             9,521.70        -               -               -               -               919.40         8,602.30             

สวนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,446.24    -              8.19             10,438.05      -               -               -               -               -               10,438.05           

อาคาร 11,909.89    445.31        82.69           12,272.51      8,420.97      284.60         63.94           8,641.63      16.05           3,614.83             

อุปกรณ 21,897.66    1,505.59     2,727.51      20,675.74      18,430.89    1,604.87      2,504.90      17,530.86    -               3,144.88             

อ่ืน ๆ 888.82         965.29        500.38         1,353.73        565.04         92.44           4.88             652.60         -               701.13                

รวม 54,355.71    3,227.47     3,321.45      54,261.73      27,416.90    1,981.91      2,573.72      26,825.09    935.45         26,501.19           

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสือ่มราคาสะสม คาเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ

ยอดตนงวด  เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเสือ่มราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

รับโอน โอนออก

ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,738.63      3.49            3,676.85     6,065.27         -               -               -             -                49.00          6,016.27            

สวนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,438.05    -             180.53        10,257.52       -               -               -             -                -             10,257.52          

อาคาร 11,367.08    241.37        152.94        11,455.51       7,940.74      216.45         129.55        8,027.64       16.05          3,411.82            

อุปกรณ 11,279.38    1,772.89     215.29        12,836.98       9,762.91      819.16         204.76        10,377.31     -             2,459.67            

อ่ืน ๆ 1,061.40      178.51        366.98        872.93            652.60         74.40           2.69            724.31          -             148.62               

รวม 43,884.54    2,196.26     4,592.59     41,488.21       18,356.25    1,110.01      337.00        19,129.26     65.05          22,293.90          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562
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 6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน คาเสือ่มราคาสะสม คาเผ่ือ ทีด่ิน อาคารและ

ยอดตนงวด  เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลายงวด ยอดตนงวด คาเสือ่มราคา จําหนาย ยอดปลายงวด การดอยคา อุปกรณสุทธิ

รับโอน โอนออก

ทีด่ิน

ราคาทุนเดิม 9,430.04      311.28        2.69            9,738.63         -               -               -             -                919.40        8,819.23            

สวนทีตี่ราคาเพ่ิม * 10,446.24    -             8.19            10,438.05       -               -               -             -                -             10,438.05          

อาคาร 10,956.57    435.15        24.64          11,367.08       7,698.21      249.11         6.58            7,940.74       16.05          3,410.29            

อุปกรณ 12,905.52    448.09        2,074.23     11,279.38       11,000.32    739.56         1,976.97     9,762.91       -             1,516.47            

อ่ืน ๆ 858.41         208.74        5.75            1,061.40         565.04         92.44           4.88            652.60          -             408.80               

รวม 44,596.78    1,403.26     2,115.50     43,884.54       19,263.57    1,081.11      1,988.43     18,356.25     935.45        24,592.84          

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 

  * ธนาคารตีราคาเพิ่มในป 2559 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คาเผื่อการดอยคามีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ยอดยกมา 935.45                        919.40                        

เพิ!มขึ"น(ลดลง) (870.40)                       16.05                          

ยอดคงเหลือ 65.05                          935.45                        

 6.11 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ 

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 6,849.08      858.37         481.91         7,225.54      4,307.34      633.19         198.00         4,742.53      2,483.01      

ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 11.41           3.22             -               14.63           10.14           0.76             -               10.90           3.73             

คาใชจายในการพัฒนา 4,261.58      24.12           -               4,285.70      3,095.54      244.22         -               3,339.76      945.94         

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 508.20         774.80         815.45         467.55         -               -               -               -               467.55         

รวม 11,630.27    1,660.51      1,297.36      11,993.42    7,413.02      878.17         198.00         8,093.19      3,900.23      

งบการเงินรวม

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2562
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 6.11 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

คาเผ่ือ สินทรัพย

ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด การดอยคา ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 6,120.21      763.53      34.66        6,849.08     3,717.66   619.13      29.45        4,307.34   -            2,541.74   

ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 10.61           0.80          -            11.41          9.44          0.70          -            10.14        -            1.27          

คาใชจายในการพัฒนา 4,224.13      40.23        2.78          4,261.58     2,838.67   259.65      2.78          3,095.54   -            1,166.04   

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 390.76         294.68      177.24      508.20        -            -            -            -            273.45      234.75      

รวม 10,745.71    1,099.24   214.68      11,630.27   6,565.77   879.48      32.23        7,413.02   273.45      3,943.80   

งบการเงินรวม

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2561

 

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,172.56    606.17         284.37         1,494.36    650.42       126.05         0.46             776.01       718.35       

ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 5.12           1.96             -               7.08           4.99           0.04             -               5.03           2.05           

คาใชจายในการพัฒนา 735.32       -               -               735.32       393.15       56.53           -               449.68       285.64       

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 130.27       614.80         352.74         392.33       -            -               -               -            392.33       

รวม 2,043.27    1,222.93    637.11       2,629.09    1,048.56    182.62       0.46           1,230.72    1,398.37    

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

สินทรัพย

ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ตนงวด เพ่ิมขึ้น ลดลง/ ปลายงวด ไมมีตัวตน

จําหนาย จําหนาย สุทธิ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 967.00       205.56       -            1,172.56    545.21       105.21       -            650.42       522.14       

ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 5.12           -            -            5.12           4.97           0.02           -            4.99           0.13           

คาใชจายในการพัฒนา 738.10       -            2.78           735.32       336.11       59.82         2.78           393.15       342.17       

สินทรัพยไมมีตัวตน

ระหวางดําเนินการ 71.43         58.84         -            130.27       -            -            -            -            130.27       

รวม 1,781.65    264.40       2.78           2,043.27    886.29       165.05       2.78           1,048.56    994.71       

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2561
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 6.12 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 8,164.56                 5,127.96                 5,697.18                 2,666.69                 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี -                          -                          -                          -                          

สุทธิ 8,164.56                 5,127.96                 5,697.18                 2,666.69                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

กําไรขาดทุน

1 มกราคม 2562 กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินลงทุน 680.13               8.63                   (262.91)              425.85               

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 160.51               (0.76)                 -                    159.75               

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 4,008.39            1,443.65            -                    5,452.04            

ทรัพยสินรอการขาย 416.90               1,423.29            -                    1,840.19            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  268.60               (250.94)              -                    17.66                 

ประมาณการหนี้สิน 2,966.05            516.33               197.93               3,680.31            

เงินวางประกันตามสัญญาเชาการเงิน 15.20                 (13.71)               -                    1.49                   

อ่ืน ๆ 1,514.33            26.16                 -                    1,540.49            

รวม 10,030.11          3,152.65            (64.98)               13,117.78          

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินลงทุน 2,138.32            72.90                 54.24                 2,265.46            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  2,492.00            26.35                 (36.11)               2,482.24            

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 271.71               (66.52)               -                    205.19               

อ่ืน ๆ 0.12                   0.21                   -                    0.33                   

รวม 4,902.15            32.94                 18.13                 4,953.22            

สุทธิ 5,127.96            3,119.71            (83.11)               8,164.56            

บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน

งบการเงินรวม
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 6.12 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

กําไรขาดทุน
1 มกราคม 2561 กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุน 470.70               (2.62)                 212.05               680.13               

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 160.49               0.02                   -                    160.51               

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 3,874.51            133.88               -                    4,008.39            

ทรัพยสินรอการขาย 362.90               54.00                 -                    416.90               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  212.76               55.84                 -                    268.60               

ประมาณการหนี้สิน 3,131.38            59.06                 (224.39)              2,966.05            

เงินวางประกันตามสัญญาเชาการเงิน 31.94                 (16.74)               -                    15.20                 

อ่ืน ๆ 1,051.46            462.87               -                    1,514.33            

รวม 9,296.14            746.31               (12.34)               10,030.11          

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เงินลงทุน 1,867.86            14.61                 255.85               2,138.32            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  2,408.67            84.97                 (1.64)                 2,492.00            

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 426.67               (154.96)              -                    271.71               

อ่ืน ๆ 0.17                   (0.05)                 -                    0.12                   

รวม 4,703.37            (55.43)               254.21               4,902.15            

สุทธิ 4,592.77            801.74               (266.55)              5,127.96            

บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน
งบการเงินรวม

 

หนวย : ลานบาท

กําไรขาดทุน

1 มกราคม 2562 กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินลงทุน 681.89               8.63                   (264.67)              425.85               

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 160.51               (0.76)                 -                    159.75               

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 2,085.57            1,455.67            -                    3,541.24            

ทรัพยสินรอการขาย 393.42               1,431.75            -                    1,825.17            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  187.09               (174.08)              -                    13.01                 

ประมาณการหนี้สิน 2,332.62            490.74               173.07               2,996.43            

อ่ืน ๆ 1,401.09            24.10                 -                    1,425.19            

รวม 7,242.19            3,236.05            (91.60)               10,386.64          

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินลงทุน 2,138.32            72.90                 56.52                 2,267.74            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  2,437.18            20.65                 (36.11)               2,421.72            

รวม 4,575.50            93.55                 20.41                 4,689.46            

สุทธิ 2,666.69            3,142.50            (112.01)              5,697.18            

บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.12 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

กําไรขาดทุน

1 มกราคม 2561 กําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินลงทุน 470.70               (2.62)                 213.81               681.89               

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 160.49               0.02                   -                    160.51               

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,851.40            234.17               -                    2,085.57            

ทรัพยสินรอการขาย 342.39               51.03                 -                    393.42               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  183.88               3.21                   -                    187.09               

ประมาณการหนี้สิน 2,416.25            129.06               (212.69)              2,332.62            

อ่ืน ๆ 981.98               419.11               -                    1,401.09            

รวม 6,407.09            833.98               1.12                   7,242.19            

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

เงินลงทุน 1,867.86            14.61                 255.85               2,138.32            

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  2,408.88            29.94                 (1.64)                 2,437.18            

รวม 4,276.74            44.55                 254.21               4,575.50            

สุทธิ 2,130.35            789.43               (253.09)              2,666.69            

บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.13 สินทรัพยอื่นสุทธ ิ

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

รายจายลวงหนา 1,332.05              1,349.14            1,117.90              1,006.47            

ลูกหนี้สรรพากร 357.51                 1,071.03            3.86                     4.81                   

สิทธิการเชา 51.12                   74.75                 51.12                   74.75                 

บัญชีพักลูกหนี้ 5,905.73              5,520.20            5,896.16              5,508.86            

หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex และลูกหนี้ Cash Margin 6,974.68              3,935.01            6,974.68              3,935.01            

บัญชีระหวางกันของสํานักงานใหญและสาขา -                      20.48                 -                      20.48                 

บัญชีรอรับชําระหนี้ระหวางธนาคารกับสถาบันการเงินอ่ืน 968.24                 1,269.40            968.24                 1,269.40            

สินทรัพยเบ็ดเตล็ด 11,425.58            6,132.11            11,699.08            6,942.49            

รวม 27,014.91            19,372.12          26,711.04            18,762.27          

หัก คาเผ่ือการดอยคา (3,172.49)             (3,028.15)           (3,156.31)             (3,001.50)           

รวมสินทรัพยอ่ืนสุทธิ 23,842.42            16,343.97          23,554.73            15,760.77          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยเบ็ดเตล็ดไดรวมรายการลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ จํานวน 997.87 ลานบาท ซ่ึงธนาคารไดตั้งคาเผื่อดอยคาดวยจํานวนเดียวกัน (หมายเหตุ ขอ 6.37.1) 
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 6.14 เงินรับฝาก 

 6.14.1 จําแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

จายคืนเมื่อทวงถาม 84,692.34          86,498.72          84,705.12          88,144.96          

ออมทรัพย 1,493,161.77     1,402,459.13     1,495,080.35     1,403,335.22     

จายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา 578,010.88        550,644.05        578,674.47        551,467.65        

รวม 2,155,864.99     2,039,601.90     2,158,459.94     2,042,947.83     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 6.14.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 2,112,824.00     17,011.27          2,129,835.27     1,978,710.89     14,746.40          1,993,457.29     

เงินดอลลารสหรัฐฯ 14,216.81          6,823.93            21,040.74          33,355.94          5,811.85            39,167.79          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 2,620.75            2,368.23            4,988.98            4,004.60            2,972.22            6,976.82            

รวม 2,129,661.56     26,203.43          2,155,864.99     2,016,071.43     23,530.47          2,039,601.90     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 2,115,418.95     17,011.27          2,132,430.22     1,982,056.82     14,746.40          1,996,803.22     

เงินดอลลารสหรัฐฯ 14,216.81          6,823.93            21,040.74          33,355.94          5,811.85            39,167.79          

เงินสกุลอ่ืน ๆ 2,620.75            2,368.23            4,988.98            4,004.60            2,972.22            6,976.82            

รวม 2,132,256.51     26,203.43          2,158,459.94     2,019,417.36     23,530.47          2,042,947.83     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.15 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.15.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 597.57               24,156.25          24,753.82          79.00                 27,507.65          27,586.65          

ธนาคารพาณิชย 382.55               92,620.09          93,002.64          407.46               35,497.89          35,905.35          

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,565.08            29,963.61          33,528.69          411.87               27,128.74          27,540.61          

สถาบันการเงินอ่ืน 38,443.25          20,137.95          58,581.20          29,138.55          34,633.88          63,772.43          

รวมในประเทศ 42,988.45          166,877.90        209,866.35        30,036.88          124,768.16        154,805.04        

6.15.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 289.43               5,427.72            5,717.15            346.46               1,946.99            2,293.45            

เงินยูโร 78.53                 -                    78.53                 112.05               -                    112.05               

เงินสกุลอ่ืน 160.50               -                    160.50               185.39               -                    185.39               

รวมตางประเทศ 528.46               5,427.72            5,956.18            643.90               1,946.99            2,590.89            

รวมในประเทศและตางประเทศ 43,516.91          172,305.62        215,822.53        30,680.78          126,715.15        157,395.93        

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

 

หนวย : ลานบาท

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

6.15.1 ในประเทศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 597.57               24,156.25           24,753.82          79.00                 27,507.65           27,586.65          

ธนาคารพาณิชย 685.48               86,633.50           87,318.98          407.46               30,700.08           31,107.54          

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3,565.08            29,963.61           33,528.69          411.87               26,928.74           27,340.61          

สถาบันการเงินอ่ืน 38,443.24          18,239.06           56,682.30          29,339.85          34,034.40           63,374.25          

รวมในประเทศ 43,291.37          158,992.42         202,283.79        30,238.18          119,170.87         149,409.05        

6.15.2 ตางประเทศ

เงินดอลลารสหรัฐ 289.43               5,427.72             5,717.15            346.46               1,946.99             2,293.45            

เงินยูโร 78.53                 -                     78.53                 112.05               -                     112.05               

เงินสกุลอ่ืน 160.50               -                     160.50               185.39               -                     185.39               

รวมตางประเทศ 528.46               5,427.72             5,956.18            643.90               1,946.99             2,590.89            

รวมในประเทศและตางประเทศ 43,819.83          164,420.14         208,239.97        30,882.08          121,117.86         151,999.94        

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  

  จําแนกตามประเภทตราสารและแหลงเงินกู ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

อัตราดอกเบี้ย ครบกําหนด

สกุลเงิน (รอยละ) ไถถอน ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

หุนกูระยะยาว

ป 2558 บาท 3.14-4.00 2562-2568 4,695.00      -               4,695.00      7,080.00      -               7,080.00      

ป 2559 บาท 1.88-4.00 2562-2569 14,600.00     -               14,600.00     17,496.00     -               17,496.00     

ป 2560 บาท 2.46-3.80 2565-2570 11,043.40     -               11,043.40     11,043.40     -               11,043.40     

ป 2561 บาท 2.20-3.83 2563-2571 9,065.00      -               9,065.00      9,065.00      -               9,065.00      

ป 2562 บาท 2.40-3.20 2564-2572 6,115.00      -               6,115.00      -               -               -               

หุนกูดอยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

คร้ังที่ 1/2557 (EMTN Programme) ดอลลารสหรัฐ 5.20 2567 -               -               -               -               22,714.86     22,714.86     

คร้ังที่ 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 -               7,322.20      7,322.20      -               7,805.55      7,805.55      

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,000.00     -               20,000.00     20,000.00     -               20,000.00     

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000.00     -               24,000.00     -               -               -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70             -               0.70             0.70             -               0.70             

รวม 89,519.10     7,322.20      96,841.30     64,685.10     30,520.41     95,205.51     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

อัตราดอกเบี้ย ครบกําหนด

สกุลเงิน (รอยละ) ไถถอน ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

หุนกูดอยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

คร้ังที่ 1/2557 (EMTN Programme) ดอลลารสหรัฐ 5.20 2567 -               -               -               -               22,714.86     22,714.86     

คร้ังที่ 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 -               7,322.20      7,322.20      -               7,805.55      7,805.55      

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,000.00     -               20,000.00     20,000.00     -               20,000.00     

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000.00     -               24,000.00     -               -               -               

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70             -               0.70             0.70             -               0.70             

รวม 44,000.70     7,322.20      51,322.90     20,000.70     30,520.41     50,521.11     

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 * ตั๋วแลกเงินที่ครบกําหนดแลวแตลูกคายังไมสามารถไถถอนได 
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6.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม (ตอ) 

 หุนกู ภายใต Euro Medium Term Note Programme (EMTN Programme) วงเงิน 2,500 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิตามเกณฑ Basel III (Subordinated Tier 2) 

จํานวน 700 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ อายุหุนกู 10.5 ป สําหรับ 5.5 ปแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.20 ตอป หลังจากนั้น

อัตราดอกเบี้ยเทากับ 5-year US Treasury Rate บวกสวนตางอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.535 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก  6 เดือน 

ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกป ตลอดอายุหุนกู 

 ธนาคารดําเนินการไถถอนหุนกูดอยสิทธิดังกลาวขางตนแลวทั้งจํานวน ณ วันครบรอบ 5.5 ป 

 หุนกูดอยสิทธิภายใตโครงการ Malaysian Ringgit Medium Term Note Programme วงเงิน 5,000 ลานริงกิตมาเลเซีย 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ธนาคารไดออกและเสนอขายหุนกูดอยสิทธิตามเกณฑ Basel III (Subordinated Tier 2) จํานวน 

1,000 ลานริงกิตมาเลเซีย อายุหุนกู 10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.10 ตอป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได ณ วันครบรอบ 5 ป 

 หุนกูดอยสิทธิ 

 หุนกูดอยสิทธิ ครั้งที่ 1/2560 วงเงิน 20,000 ลานบาท จํานวน 20 ลานหนวย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.40 ตอป มูลคา

หนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร ครบกําหนดไถถอน

ป พ.ศ. 2570 อายุหุนกู 10 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได ณ วันครบรอบ 5 ป หรือ ภายหลังจากนั้น ตองเปนไปตาม

เงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด โดยไมจําเปนตองไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

 หุนกูดอยสิทธิ ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 24,000 ลานบาท จํานวน 24 ลานหนวย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.70 ตอป มูลคา

หนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร ครบกําหนดไถถอน  

ป พ.ศ. 2572 อายุหุนกู 10 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได ณ วันครบรอบ 5 ป หรือ ภายหลังจากนั้น ตองเปนไปตาม

เงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด โดยไมจําเปนตองไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

 การไถถอนหุนกูดอยสิทธิ 

 การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได ณ วันครบรอบ 5 ป หรือ ณ วันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยใด ๆ หลังวันครบรอบ 

5 ป หรือภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ยกเวนหุนกูดอยสิทธิภายใตโครงการ EMTN Programme การไถถอนคืนกอนกําหนด

สามารถทําได ณ วันครบรอบ 5.5 ป หรือ ณ วันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยใด ๆ หลังวันครบรอบ 5.5 ป  

 6.17 ประมาณการหนี้สนิ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 14,418.80          10,987.65          12,973.06          9,904.19            

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูกฟองเปนจําเลย 686.76               684.40               686.76               684.40               

ประมาณการหนี้สินอ่ืน 134.20               165.69               116.28               146.32               

รวมประมาณการหนี้สิน 15,239.76          11,837.74          13,776.10          10,734.91          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.17 ประมาณการหนี้สนิ (ตอ)  

 ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพนักงาน 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ยอดยกมา 10,987.65          11,947.70          9,904.19            10,859.40          

ตนทุนบริการปจจุบัน 742.14               686.65               643.00               664.10               

ดอกเบี้ย 392.68               415.30               351.36               408.33               

ตนทุนบริการในอดีต 2,541.19            76.86                 2,373.67            -                    

ผลประโยชนจายในระหวางงวด (1,234.48)           (1,016.92)           (1,164.48)           (964.19)              

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

- จากขอสมมติดานประชากรศาสตร 1,403.94            23.27                 1,097.74            22.36                 

- จากขอสมมติทางการเงิน 2,011.35            (1,145.21)           1,843.62            (1,085.81)           

- จากการปรับปรุงคาประสบการณ (2,425.67)           -                    (2,076.04)           -                    

รวมประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 14,418.80          10,987.65          12,973.06          9,904.19            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลดเฉลี่ย 1.63% - 1.96% 2.75% - 4.42%

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3.00% - 6.00% 3.62% - 6.50%

อัตราการลาออกเฉลี่ย 0.57% - 45.84% 0.07% - 30.26%

เกษียณอายุ 55 - 60 ป 55 - 60 ป
 

 การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลกัในการคํานวณ 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของธนาคารและบริษัทยอยมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติตาง ๆ 
ที่ใชในการคํานวณ การเปลี่ยนแปลงขอสมมติอาจเกิดขึ้นไดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟอ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของขอมูลสถิติดานประชากรในโครงการผลประโยชน ตารางตอไปนี้แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อันอาจเปนไปไดของขอสมมติหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงในขอสมมตินั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลดเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 (1,808.19)             (1,062.94)             (1,307.14)             (947.72)               

ลดลงรอยละ 1 2,190.98              1,262.30              1,562.95              1,126.69              

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 1,688.55              976.53                 1,083.99              854.32                 

ลดลงรอยละ 1 (1,442.84)             (835.33)               (933.66)               (733.88)               

ประมาณการหนี้สิน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม

 
 



 

 

79 

 6.17 ประมาณการหนี้สิน (ตอ)  

 การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชน 

 ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลระยะเวลาการจายชําระผลประโยชนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของโครงการผลประโยชนพนักงาน
และระยะเวลาครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนซ่ึงคํานวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนซ่ึงคาดวาจะจาย
ชําระในอนาคตกอนการคิดลด 

หนวย : ป

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการจายชําระผลประโยชนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 8-17 9-31 16 21

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะหระยะเวลาครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชน :
สวนที่คาดวาจะจายชําระภายใน 12 เดือน 700.44               552.75               627.29               502.09

สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 1 ป ถึง 2 ป 675.47               605.71               636.08               556.44

สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 2 ป ถึง 5 ป 3,357.15            2,773.87            3,109.39            2,567.40

สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 5 ป ถึง 10 ป 6,734.28            6,472.42            6,145.35            5,877.44

สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 10 ป ถึง 15 ป 5,412.31            5,615.08            4,628.91            4,760.77

สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 15 ป ถึง 25 ป 9,430.24            10,377.94          8,188.84            8,151.06

สวนที่คาดวาจะจายชําระเกินกวา 25 ป ขึ้นไป 12,497.10          20,779.86          12,205.90          19,699.43

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กําหนดใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางเพิ่มเติม สําหรับกรณีลูกจาง
ซ่ึงทํางานติดตอกันครบยี่สิบปขึ้นไปใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายส่ีรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานส่ีรอยวัน
สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  ซ่ึงงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอยไดมีการปรับปรุง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในงบการเงินแลว  

 ประมาณการหนี้สนิจากคดีที่ธนาคารถูกฟองเปนจําเลย 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูกฟองเปนจําเลย
ยอดยกมา 684.40               518.85               684.40               518.85               

เพิม่ขึ้น 2.36                   165.55               2.36                   165.55               

ยอดปลายงวด 686.76               684.40               686.76               684.40               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 ประมาณการหนี้สินอื่น 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ประมาณการหนี้สินอ่ืน
ยอดยกมา 165.69               159.12               146.32               146.32               

เพิม่ขึ้น (ลดลง) (31.49)               6.57                   (30.04)               -                    

ยอดปลายงวด 134.20               165.69               116.28               146.32               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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6.18 หนี้สินอื่น  

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ดอกเบี้ยคางจาย 4,610.77              4,193.71              4,269.23              3,819.36              

คาใชจายคางจาย 13,958.37            14,007.94            12,019.77            12,214.13            

บัญชีระหวางกันสํานักงานใหญและสาขา 911.04                 -                      911.04                 -                      

บัญชีพักเจาหนี้ 2,626.91              2,801.96              3,586.59              4,126.09              

บัญชีเจาหนี้ภาษี 5,713.49              4,250.44              4,862.94              3,352.70              

รายไดรอตัดบัญชีสําหรับคะแนนสะสม 2,277.23              2,335.67              -                      -                      

บัญชีรอชําระหนี้ระหวางธนาคารกับสถาบันการเงินอ่ืน 132.09                 613.90                 132.09                 613.90                 

บัญชีเงินรับลวงหนา 5,650.44              2,222.63              5,650.44              2,222.63              

บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ 1,745.14              5,282.65              1,745.14              5,282.65              

หนี้สินเบ็ดเตล็ด 18,399.55            13,583.60            15,062.36            9,112.45              

รวม 56,025.03            49,292.50            48,239.60            40,743.91            
5289.95

งบการเงินเฉพาะธนาคารงบการเงินรวม

 

 6.19 ทุนเรือนหุน 

 6.19.1 หุนสามัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 13,976,061,250 หุน 

 6.19.2 หุนบุริมสิทธิ 

 หุนบุริมสิทธิ จํานวน 5.5 ลานหุน ตองลงเงินเต็มมูลคาที่ตราไว สภาพของหุนมีลักษณะพิเศษ นอกจากมีสิทธิ
ออกเสียงและมีสิทธิไดรับเงินปนผลอยางหุนสามัญแลว ยังมีสิทธิไดรับเงินปนผลพิเศษในอัตราคงที่รอยละสามตอป กอนหุนสามัญ 
เมื่อมีการจายเงินปนผล 

 6.19.3 ธนาคารเปนรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 7,696,248,833 หุน คิดเปนรอยละ 55.05 ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ชําระแลว 

 6.20 สํารองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงธนาคารไดกันสํารองตามกฎหมายไวเต็มจํานวนแลว 

6.21 การจัดสรรกําไรสทุธิประจําป 2561 และการจายเงินปนผล 

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 26 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 
จํานวน 25,100.62 ลานบาท และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 25 มีมติอนุมัติใหจัดสรร 

กําไรสุทธิประจําป 2560 จํานวน 21,312.47 ลานบาท และการจายเงินปนผล ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท

กําไรป 2561 กําไรป 2560

เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ (หุนละ 0.8725 บาท และ 0.7645 บาท) 4.80                              4.20                              

เงินปนผลหุนสามัญ (หุนละ 0.718 บาท และ 0.61 บาท) 10,034.81                     8,525.40                       

ยอดคงเหลือกําไรยกไปงวดหนา 15,061.01                     12,782.87                     
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6.22 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

  6.22.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 8,127.87                       9,996.58                       

การค้ําประกันการกูยืมเงิน 3,544.24                       3,781.13                       

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 6,589.69                       5,626.47                       

เล็ตเตอรออฟเครดิต 53,243.74                     54,990.07                     

ภาระผูกพันอ่ืน
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 153,648.80                   154,399.93                   

การค้ําประกันอ่ืน 180,860.79                   172,789.00                   

อ่ืน ๆ -                               246.59                          

รวม 406,015.13                   401,829.77                   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 นอกจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่กลาวขางตนแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารยังมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
จากการถูกฟองคดีรายที่สําคัญ จํานวน 13,349.19 ลานบาท และ 12,560.20 ลานบาท ตามลําดับ ในจํานวนนี้ไดรวมคดีซ่ึงศาล
ช้ันตนไดพิพากษาแลว และอยูระหวางการอุทธรณและฎีกา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารไดรับรูประมาณการหนี้สินจากการถูกฟองรองดําเนินคดีดังกลาวขางตน 
จํานวน 686.76 ลานบาท และ 684.40 ลานบาท ตามลําดบั (หมายเหตุ ขอ 6.17) 

  6.22.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว  

 ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา โดยมีสวนที่ครบกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

ระยะเวลา ระยะเวลา 1 ป ต้ังแต 1-5 ป เกิน 5 ป ขึ้นไป รวม ระยะเวลา 1 ป ต้ังแต 1-5 ป เกิน 5 ป ขึ้นไป รวม
ที่ดินและ/หรืออาคาร 832.32         639.33       30.17              1,501.82    844.42         790.38       44.84              1,679.64    

รถยนต 445.37         859.56       -                  1,304.93    427.73         839.88       -                  1,267.61    

อ่ืน ๆ 228.92         202.43       -                  431.35       202.39         183.97       -                  386.36       

รวม 1,506.61      1,701.32    30.17              3,238.10    1,474.54      1,814.23    44.84              3,333.61    

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

 
หนวย : ลานบาท

ระยะเวลา ระยะเวลา 1 ป ต้ังแต 1-5 ป เกิน 5 ป ขึ้นไป รวม ระยะเวลา 1 ป ต้ังแต 1-5 ป เกิน 5 ป ขึ้นไป รวม
ที่ดินและ/หรืออาคาร 615.88         503.42       30.17              1,149.47    598.71         548.27       44.84              1,191.82    

รถยนต 401.42         792.26       -                  1,193.68    383.18         775.87       -                  1,159.05    

อ่ืน ๆ 2.69             3.32           -                  6.01           1.03             0.03           -                  1.06           

รวม 1,019.99      1,299.00    30.17              2,349.16    982.92         1,324.17    44.84              2,351.93    

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.23 สินทรัพยท่ีมีภาระผูกพันและขอจํากัด 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั
หลกัประกนัต่อศาล 497.97                          517.71                          

หลกัประกนัการทาํธุรกรรมสญัญาซื"อคืน 26,051.16                     -                               

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนที!ให้สิทธิ# แก่ลูกหนี" ในการซื"อคืนหรือซื"อก่อน) 8,435.45                       8,450.02                       

รวม 34,984.58                     8,967.73                       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 6.24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีเงินใหสินเช่ือแกพนักงานช้ันบริหารตั้งแตผูบริหารกลุมขึน้ไป 

จํานวน 121.15 ลานบาท และ 126.69 ลานบาท และยอดคงคางถัวเฉลี่ย ณ ส้ินเดือน จํานวน 118.50 ลานบาท และ 125.68 ลานบาท ตามลําดับ 

 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลตามยอหนาแรก โดยมี

ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 5.65 ลานบาท และ 16.58 ลานบาท ตามลําดับ 

 6.24.2 เงินใหสินเช่ือ ภาระผูกพนั ตราสารอนุพนัธ และสินทรัพยอื่น 

 เงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีนโยบายการคิดตนทุนแบบลูกคาทั่วไป มียอดคงคาง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินใหสินเช่ือ
กิจการที่ธนาคารถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 20 0.52                    0.48                   0.52                     0.48                   

กิจการที่ธนาคารถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 8,490.44             8,949.19            8,490.44              8,949.19            

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (3,141.46)            (7,616.08)           (3,141.46)             (7,616.08)           

รวม 5,348.98             1,333.11            5,348.98              1,333.11            

บริษัทยอย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                      -                    8.45                     9.00                   

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                      -                    2,088.64              2,356.11            

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                      -                    3,693.43              9,825.38            

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                    0.06                     0.03                   

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                    3,490.56              3,190.59            

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -                      -                    (92.81)                 (153.81)              

รวม -                      -                    9,188.33              15,227.30          

บริษัทรวม
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 5,738.65             2,000.12            5,738.65              2,000.12            

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 605.53                0.58                   605.53                 0.58                   

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 0.59                    0.55                   0.59                     0.55                   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (63.45)                 (20.01)               (63.45)                 (20.01)               

รวม 6,281.32             1,981.24            6,281.32              1,981.24            

กิจการที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน 30,619.97           27,245.27          30,619.97            27,245.27          

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (170.12)               (393.97)              (170.12)               (393.97)              

รวม 30,449.85           26,851.30          30,449.85            26,851.30          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 6.24.2 เงินใหสินเช่ือ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ และสินทรัพยอื่น (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ภาระผูกพัน

กิจการที่ธนาคารถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 20 19.04                   20.89                 19.04                  20.89                 

กิจการที่ธนาคารถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้

ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 0.96                     0.96                   0.96                    0.96                   

บริษัทยอย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                       -                    0.56                    0.96                   

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                       -                    4.55                    4.55                   

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                       -                    0.89                    0.98                   

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                       -                    0.50                    0.50                   

บริษัทรวม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 2.09                     1.80                   2.09                    1.80                   

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0.85                     0.85                   0.85                    0.85                   

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.00                     -                    5.00                    -                    

กิจการที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน 126.55                 12,168.19          126.55                12,168.19          

ตราสารอนุพันธ (จํานวนเงินตามสัญญา)

บริษัทยอย

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                       -                    28.39                  338.01               

บริษัทรวม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 932.80                 -                    932.80                -                    

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 9,689.75              10,773.81          9,689.75             10,773.81          

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 0.15                     -                    0.15                    -                    

สินทรัพยอ่ืน

บริษัทยอย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                       -                    -                      2.70                   

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                       -                    0.32                    0.72                   

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                       -                    0.30                    3.81                   

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                       -                    902.94                1,772.88            

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                       -                    54.73                  46.59                 

บริษัทรวม

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 249.94                 171.36               249.94                171.36               

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 31.66                   28.52                 31.66                  28.52                 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 0.72                     1.03                   0.72                    1.03                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
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 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 6.24.3 เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และหนี้สินอื่น 

 เงินรับฝาก และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน จากกิจการที่เกี่ยวของกันมีนโยบายการคิดตนทุน
แบบลูกคาทั่วไป มียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก

บริษัทยอย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด -                      -                      500.72                556.72               

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                      -                      702.96                580.91               

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                      -                      275.99                46.77                 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                      -                      190.01                251.74               

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                      302.93                201.31               

บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอร่ี จํากัด -                      -                      43.72                  44.13                 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                      881.01                1,865.65            

บริษัท เคทีซี นาโน จํากัด -                      -                      0.16                    -                    

บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด -                      -                      0.39                    -                    

บริษัทรวม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 19.41                  36.91                  19.41                  36.91                 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 19.39                  38.73                  19.39                  38.73                 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 400.96                129.42                400.96                129.42               

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 2,880.91             2,580.73             2,880.91             2,580.73            

กิจการที่มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน 7,398.96             21,867.66           7,398.96             21,867.66          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

บริษัทรวม

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 3,700.00             4,200.00             3,700.00             4,200.00            

หนี้สินอ่ืน

บริษัทยอย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                      -                      240.27                336.15               

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                      -                      708.97                1,008.03            

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                      -                      -                      0.35                   

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                      0.72                    1.17                   

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด -                      -                      126.34                125.00               

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                      0.04                    0.04                   

บริษัทรวม

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * -                      0.03                    -                      0.03                   

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 8.89                    13.22                  8.89                    13.22                 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 25.57                  29.35                  25.57                  29.35                 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 15.66                  13.86                  15.66                  13.86                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
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 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 6.24.4 รายไดและคาใชจาย 

 ธนาคารมีรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีนัยสําคัญ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

รายไดดอกเบ้ีย

บริษัทยอย

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                      -                      69.89                    67.61                    

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                      -                      122.57                  383.48                  

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                      59.18                    21.57                    

บริษัทรวม

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 21.82                  19.24                   21.82                    19.24                    

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 71.24                  1.63                     71.24                    1.63                      

คาใชจายดอกเบ้ีย

บริษัทยอย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด -                      -                      3.98                      3.84                      

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                      -                      4.64                      5.33                      

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                      -                      1.01                      0.98                      

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                      -                      0.80                      1.78                      

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                      1.27                      1.68                      

บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอร่ี จํากัด -                      -                      0.16                      0.16                      

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                      1.94                      1.39                      

บริษัทรวม

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 0.06                    0.06                     0.06                      0.06                      

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2.30                    0.95                     2.30                      0.95                      

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 159.66                180.20                 159.66                  180.20                  

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 0.01                    0.01                     0.01                      0.01                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 6.24.4 รายไดและคาใชจาย (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

รายไดอ่ืน

บริษัทยอย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด -                      -                    0.12                    0.13                   

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                      -                    5.45                    4.92                   

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                      -                    0.25                    0.07                   

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด -                      -                    20.74                  21.77                 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                    650.55                637.93               

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                    268.43                334.44               

บริษัทรวม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 8.31                    2.62                   8.31                    2.62                   

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด * 7.83                    6.24                   7.83                    6.24                   

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 191.19                182.83               191.19                182.83               

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 2,202.80             2,366.14            2,202.80             2,366.14            

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 0.07                    0.08                   0.07                    0.08                   

คาใชจายอ่ืน

บริษัทยอย

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด -                      -                    774.28                939.79               

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด -                      -                    2,370.72             2,342.65            

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด -                      -                    3,675.94             3,529.44            

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -                    7.39                    8.36                   

บริษัทรวม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 35.60                  127.57               35.60                  127.57               

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 9.34                    8.75                   9.34                    8.75                   

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 180.85                120.36               180.85                120.36               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

  * เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 6.24.5 ธนาคารและบริษัทยอยไมมีผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินจายใหกรรมการ

และผูบริหาร นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ดังนี้ 
หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 1,185.70            1,099.38            797.30               751.17               

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 63.03                 54.68                 27.06                 27.42                 

รวม 1,248.73            1,154.06            824.36               778.59               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 6.24.6 รายการคาระหวางกัน 

       บริษัทยอย 

 1) ธนาคารไดมอบใหบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ดําเนินการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกธนาคารในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการและระบบงานตาง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคาร  
โดยใหบริการแกธนาคารเกี่ยวกับการควบคุม บํารุงรักษา และการพัฒนาระบบงาน การใหคําปรึกษาเบื้องตนและฝกอบรม
ในลักษณะตาง ๆ โดยบริษัทจะคิดคาธรรมเนียมการใหบริการ ตามประมาณการรายไดคาบริการจากคาใชจาย ( Cost Plus) 
ซ่ึงบริษัทคิดคาธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนจํานวน 3,545.00 ลานบาท 
และ 3,398.50 ลานบาท ตามลําดับ 

 ธนาคารใหบริษัทยอยดังกลาวดําเนินการแทนธนาคารในการดําเนินการตามโครงการ GFMIS ในระยะที่ 2 ตั้งแต
ป 2546 ธนาคารกับภาครัฐโดยสํานักงานกํากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจายเงินชดเชยและคาใชจายในการลงทุนในโครงการ
เปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เรียบรอยแลว เมื่อวันที่  22 กันยายน 2548 

นอกจากนี้ภาครัฐกับธนาคารไดลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่งวาจางใหธนาคารดํา เนินการดานระบบและการบํารุงรักษาระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับสัญญาวาจางประจําปงบประมาณ 2563 อยูระหวางรอการลงนาม
รวมกัน ซ่ึงภาครัฐไดแจงใหธนาคารทราบวา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ออกใชไมทัน แตเห็นวาโครงการ
ดังกลาวยังคงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานภาครัฐ  ซ่ึงบริษัทคิด
คาธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนจํานวน 130.94 ลานบาท  
 2) ธนาคารรับดําเนินการบริหารจัดการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในดานของประชาสัมพันธ นโยบาย ระเบียบ 
วิธีการกู การจายเงินกู การจัดเก็บเอกสาร แจงจํานวนหนี้ สถานะของหนี้ พรอมกับการรับชําระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ และ
ดําเนินคดีใหแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงธนาคารไดมอบใหบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด ดําเนินคดีตอลูกหนี้
ของ กยศ. แทนธนาคาร โดยธนาคารจายคาธรรมเนียมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนจํานวน 590.21 ลานบาท 
และ 786.99 ลานบาท ตามลําดับ 

 3) ธนาคารไดมอบหมายใหบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด เปนผูดําเนินการใหบริการ
รับ-สงเงินสด เงินตราตางประเทศ/ตราสารตางประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือทรัพยสินของธนาคาร ใหบริการบริหารศูนย
ฝกอบรมของธนาคาร ใหบริการบริหารอาคารของธนาคาร และบริการอื่น ๆ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  
มีคาใชจายเปนจํานวน 2,370.72 ลานบาท และ 2,342.65 ลานบาท ตามลําดับ 

 4) ธนาคารมีคาจางในการบริหารจัดหาและติดตั้งเครื่อง EDC สําหรับใหบริการรับแลกเงินตราตางประเทศให 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนจํานวน 0.33 ลานบาท และ 0.53 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 5) ธนาคารมีคาใชจายจากการใชบริการกับบริษัทยอย [รวมคาธรรมเนียมที่กลาวใน ขอ 1) ถึง 4)] สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนจํานวน 6,828.33 ลานบาท และ 6,820.24 ลานบาท ตามลําดับ ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน 

 6) ธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมใหบริการตามสัญญา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 
856.91 ลานบาท และ 903.08 ลานบาท ตามลําดับ 

 7) ธนาคารมีรายไดคาเชาจากการใหบริษัทยอยเชาใชพื้นที่ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
เปนจํานวน 20.14 ลานบาท และ 19.52 ลานบาท ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน 

 การคิดคาตอบแทนระหวางกัน 

 รายไดคาใชจายระหวางธนาคารกับบริษัทยอยจายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจํานวนเงินในสัญญาและ
บางรายการกําหนดจํานวนเงินที่จะจาย ตามระบบ Cost Plus 

 รายการระหวางบริษัทยอยในการจัดทํางบการเงินรวมไดตัดรายการระหวางกันแลว 



 

 

88 

 6.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 6.24.6 รายการคาระหวางกัน (ตอ) 

 บริษัทรวม 

 1) ธนาคารมีรายไดคาเชาจากการใหบริษัทรวมเชาใชพื้นที่ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

เปนจํานวน 0.45 ลานบาท และ 1.18 ลานบาท ตามลําดับ ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน 

 2) ธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมการใหบริการดานงานสนับสนุนตามสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 2,231.08 ลานบาท และ 2,482.87 ลานบาท ตามลําดับ ตามอัตรา

ที่ตกลงระหวางกัน 

 6.25 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ 

 6.25.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

หนวย : ลานบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

สินทรัพยรวม 2,999,663.81  20,959.97       3,020,623.78  2,704,603.14  39,363.72       2,743,966.86  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 329,784.11     8,986.48         338,770.59     357,494.13     15,019.65       372,513.78     

เงินลงทุนสุทธิ * 423,819.89     2,353.69         426,173.58     238,710.38     1,456.51         240,166.89     

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1,950,476.82  9,284.05         1,959,760.87  1,878,056.87  17,817.47       1,895,874.34  

เงินรับฝาก 2,151,129.97  4,735.02         2,155,864.99  2,033,590.08  6,011.82         2,039,601.90  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 215,810.44     12.09              215,822.53     155,433.18     1,962.75         157,395.93     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 89,519.10       7,322.20         96,841.30       64,685.10       30,520.41       95,205.51       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

 
หนวย : ลานบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา
ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

สินทรัพยรวม 2,895,805.82  20,959.97        2,916,765.79  2,621,581.33  39,363.72       2,660,945.05  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 329,287.34     8,986.48          338,273.82     356,744.05     15,019.65       371,763.70     

เงินลงทุนสุทธิ * 403,650.48     2,353.69          406,004.17     232,470.06     1,456.51         233,926.57     

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 1,874,826.12  9,284.05          1,884,110.17  1,810,422.40  17,817.47       1,828,239.87  

เงินรับฝาก 2,153,724.92  4,735.02          2,158,459.94  2,036,936.01  6,011.82         2,042,947.83  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 208,227.88     12.09               208,239.97     150,037.19     1,962.75         151,999.94     

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 44,000.70       7,322.20          51,322.90       20,000.70       30,520.41       50,521.11       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 * รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคา รมียอดสินทรัพยรวม ณ วันที่  31  ธันวาคม 2562 
และ 2561  แสดงดวยจํานวนเงินที่ยังไมไดหักรายการระหวางธุรกรรมในประเทศและธุรกรรมสาขาในตางประเทศ จํานวน 
8,407.66 ลานบาท และ 4,763.67 ลานบาท ตามลําดับ 
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 6.25 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ (ตอ) 

 6.25.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

หนวย : ลานบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

รายไดดอกเบี้ย 122,160.63     2,889.96         125,050.59     118,396.49     4,184.55         122,581.04     

คาใชจายดอกเบี้ย (34,552.27)      (2,182.01)        (36,734.28)      (35,952.80)      (2,939.37)        (38,892.17)      

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 87,608.36       707.95            88,316.31       82,443.69       1,245.18         83,688.87       

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,184.69       52.84              23,237.53       23,608.61       53.37              23,661.98       

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 14,017.96       85.84              14,103.80       9,715.62         154.68            9,870.30         

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (86,038.03)      (249.20)           (86,287.23)      (79,194.22)      (85.63)             (79,279.85)      

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 38,772.98       597.43            39,370.41       36,573.70       1,367.60         37,941.30       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

 

หนวย : ลานบาท

ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา ธุรกรรม ธุรกรรมสาขา

ในประเทศ ในตางประเทศ รวม ในประเทศ ในตางประเทศ รวม

รายไดดอกเบี้ย 107,508.48     2,889.96         110,398.44     104,563.09     4,184.55         108,747.64     

คาใชจายดอกเบี้ย (33,057.80)      (2,182.01)        (35,239.81)      (34,431.99)      (2,939.37)        (37,371.36)      

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 74,450.68       707.95            75,158.63       70,131.10       1,245.18         71,376.28       

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 18,515.99       52.84              18,568.83       19,336.81       53.37              19,390.18       

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 11,071.68       85.84              11,157.52       6,287.53         154.68            6,442.21         

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (72,731.85)      (249.20)           (72,981.05)      (66,719.17)      (85.63)             (66,804.80)      

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 31,306.50       597.43            31,903.93       29,036.27       1,367.60         30,403.87       

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดรวม

รายไดดอกเบี้ยและคาใชจายดอกเบี้ย แสดงดวยจํานวนเงินที่ยังไมไดหักรายการ ธุรกรรมในประเทศและธุรกรรมสาขา

ในตางประเทศจํานวน 2,078.91 ลานบาท และ 2,810.74 ลานบาท ตามลําดับ 
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 6.26 ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน 

 ปจจัยในการกําหนดสวนงาน 

 ธนาคารมีการจัดแบงองคกรเพื่อใชบริหารจัดการภายใน โดยมีคณะกรรมการจัดการเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงาน โดยจัดแบงเปน 3 สวนงาน ตามกลุมลูกคาและลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 1) ธนาคารเพื่อลูกคารายยอย ใหบริการและพัฒนาผลิตภัณฑดานการรับฝากเงิน การใหสินเช่ือ การใหบริการรับชําระ   

คาสินคาและบริการอื่น ๆ รวมทั้งการแนะนําและขายผลิตภัณฑของบริษัทในเครือและพันธมิตรธุรกิจ ผานเครือขายสาขา

ของธนาคารทั่วประเทศ 

 2) ธนาคารเพื่อลูกคาธุรกิจ ใหบริการดานสินเช่ือและบริการทางการเงินแกลูกคาธุรกิจ 

 3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ทําหนาที่ดูแลโครงสรางทางการเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสม พรอมสรางผลกําไร

จากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหวางประเทศ และสภาพคลองสวนเกินของธนาคาร รวมทั้งบริหารสาขาตางประเทศและดูแล

บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอื่นๆ 

 สําหรับสวนงานอื่น ๆ จะประกอบไปดวย หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสนับสนุน บริษัทยอยและบริษัทรวม 

  เกณฑการวัดมูลคา 

 นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนินงานเปนไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตร 

(Economic Value Management : EVM) เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินผลงานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน 

หลักการดังกลาวนั้นแตกตางจากนโยบายการบัญชีที่ใชจัดทํางบการเงิน เนื่องจากกําหนดใหทุกหนวยงานเปนศูนยกําไร   

มีการคิดคาบริการระหวางหนวยงาน นอกจากนี้ มีการคํานวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินใหแกหนวยงานผูจัดหาเงิน และ  

คํานวณตนทุนจากการใชเงินของหนวยงานผูใชเงินทุนตามหลักการกําหนดราคาโอน รายไดและคาใชจายจะถูกปนสวนไปยัง  

หนวยงานผูเปนเจาของ จนไดกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ธนาคารเพื#อ ธนาคารเพื#อ ธุรกิจบริหารเงิน

ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ และการลงทุน ส่วนงานอื#น ๆ รายการปรับปรุง รวม

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 50,120.78       32,798.79       8,746.10         33,991.97       -                  125,657.64     

รวมค่าใชจ่้าย (ยกเวน้หนี" สูญ หนี"สงสยัจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอ้ยค่า) (32,550.10)      (16,304.92)      (2,849.05)        (18,002.23)      -                  (69,706.30)      

หนี" สูญ หนี"สงสยัจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,814.11)        (5,928.26)        (165.64)           (15,905.53)      -                  (23,813.54)      

กาํไรสุทธิ 15,756.57       10,565.61       5,731.41         84.21              -                  32,137.80       

สินทรัพยข์องส่วนงาน 934,786.32     1,076,577.91  857,030.34     148,925.65     (5,104.10)        3,012,216.12  

หนี" สินของส่วนงาน 1,570,438.12  671,318.58     228,332.67     196,987.07     (3,186.71)        2,663,889.73  

31 ธันวาคม 2562
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 6.26 ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน (ตอ) 

หนวย : ลานบาท

ธนาคารเพื#อ ธนาคารเพื#อ ธุรกิจบริหารเงิน

ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ธุรกิจ และการลงทุน ส่วนงานอื#น ๆ รายการปรับปรุง รวม

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 51,471.53       30,921.73       6,163.93         28,663.96       -                  117,221.15     

รวมคาใชจาย (ยกเวนหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอยคา) (33,406.87)      (10,542.99)      (2,459.15)        (13,530.95)      -                  (59,939.96)      

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 

และขาดทุนจากการดอยคา (1,910.85)        (507.10)           103.27            (23,877.19)      -                  (26,191.87)      

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 16,153.81       19,871.64       3,808.05         (8,744.18)        -                  31,089.32       

สินทรัพยของสวนงาน 885,645.65     1,077,054.10  658,657.31     143,871.84     (26,025.71)      2,739,203.19  

หนี้สินของสวนงาน 1,517,542.20  597,752.99     155,224.32     179,208.11     (24,665.53)      2,425,062.09  

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

 

 6.27 รายไดดอกเบี้ย 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,112.92                 9,881.92                 7,112.62                 9,881.70                 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 482.49                    324.84                    482.49                    324.84                    

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,943.12                 3,807.67                 4,952.53                 3,803.06                 

เงินใหสินเชื่อ * 109,783.69             104,680.94             95,568.67               91,788.34               

การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 427.87                    935.98                    -                          0.01                        

อ่ืน ๆ 221.59                    138.95                    203.22                    138.95                    

รวมรายไดดอกเบี้ย 122,971.68             119,770.30             108,319.53             105,936.90             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 * รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  รวมการรับชําระจากการขายทอดตลาดทรัพยสินหลักประกันจํานอง

ลูกหนี้รายหนึ่งจํานวน 3,898.70 ลานบาท (หมายเหตุ ขอ 6.37.1) 
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 6.28 คาใชจายดอกเบี้ย 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก 17,860.99               19,444.98               17,873.54               19,458.45               

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,532.00                 2,707.39                 2,453.92                 2,640.61                 

เงินนําสงธนาคารแหงประเทศไทย 9,765.77                 9,498.23                 9,765.77                 9,498.23                 

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 212.01                    206.59                    212.01                    206.59                    

ตราสารหนี้ที่ออก

หุนกูดอยสิทธิ 4,062.59                 4,068.92                 xx 2,654.93                 2,621.99                 

ต๋ัวแลกเงิน -                          0.45                        xx -                              0.45                        

เงินกูยืม 3.02                        5.12                        xx 1.72                        2.80                        

คาธรรมเนียมในการกูยืม 19.98                      18.42                      xx -                              -                          

อ่ืน ๆ 199.01                    131.33                    199.01                    131.50                    

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 34,655.37               36,081.43               33,160.90               34,560.62               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.29 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน 1,674.26                 1,762.07                 1,674.26                 1,762.07                 

อ่ืน ๆ 27,921.85               27,730.68               21,600.72               21,825.37               

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 29,596.11               29,492.75               23,274.98               23,587.44               

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (6,358.58)                (5,830.77)                (4,706.15)                (4,197.26)                

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237.53               23,661.98               18,568.83               19,390.18               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.30 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรต

เงินตราตางประเทศ

เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ

  ดานอัตราแลกเปลี่ยน 1,378.26                 3,470.30                 1,379.18                 3,470.53                 

ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบ้ีย 1,356.37                 (175.92)                   1,354.94                 (183.57)                   

ตราสารหนี้ 1,245.41                 (2.94)                       1,245.41                 (2.94)                       

อ่ืน ๆ (783.34)                   209.03                    (783.34)                   209.03                    

รวมกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา

และปริวรรตเงินตราตางประเทศ 3,196.70                 3,500.47                 3,196.19                 3,493.05                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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 6.31 กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

กําไรจากการขาย

เงินลงทุนเผ่ือขาย 3,957.86                 422.64                    3,957.86                 422.64                    

เงินลงทุนท่ัวไป 46.56                      2.99                        46.56                      2.99                        

รวม 4,004.42                 425.63                    4,004.42                 425.63                    

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 410.47                    -                          410.47                    -                          

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคา

เงินลงทุนท่ัวไป (43.29)                     8.86                        (43.29)                     8.85                        

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          3.79                        (0.09)                       

รวม (43.29)                     8.86                        (39.50)                     8.76                        

รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,371.60                 434.49                    4,375.39                 434.39                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.32 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (591.56)                 (2,421.82)              (591.56)                 (2,421.82)              

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด (0.10)                    0.08                      (0.10)                    0.08                      

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 24,365.17             28,627.08             18,055.96             22,935.29             

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 40.03                    (13.47)                   40.03 (13.47)                   

รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 23,813.54             26,191.87             17,504.33             20,500.08             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 6.33 ภาษีเงินได 

 การบริหารจัดการดานภาษี ธนาคารไดดําเนินการตามนโยบายจัดการดานภาษีอากรของธนาคาร โดยการเสียภาษีอากร 
นําสงภาษีอากร และใชสิทธิประโยชนทางภาษีใหถูกตองภายใตขอกําหนดของกฎหมาย 

 ธนาคารไดพิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปจจุบันและอนาคตจากการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือจายชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือการจายชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สินดังกลาว จะมีผลทําใหธนาคารตองจายภาษีเงินไดในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจํานวน
ภาษีที่ตองจาย การพิจารณาดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการประมาณการ ขอสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่อาจมีขึ้น 
การตีความกฎหมาย และจากประสบการณในอดีต หากเหตุการณในอนาคตเปลี่ยนแปลง ทําใหธนาคารตองเปลี่ยนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 6.33 ภาษีเงินได (ตอ) 

  ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้                                                                                                                            

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ภาษีเงินไดปจจุบัน

สําหรับงวดปจจุบัน 10,352.32               7,653.71                 8,720.73                 6,092.68                 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว   (3,119.71)                (801.74)                   (3,142.50)                (789.43)                   

รวม 7,232.61                 6,851.97                 xx 5,578.23                 5,303.25                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย 

หนวย : ลานบาท

อัตราภาษี จํานวน อัตราภาษี จํานวน

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 39,370.41               37,941.30               

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00% 7,874.08                 20.00% 7,588.26                 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย

ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี-สุทธิ (641.47)                   (736.29)                   

รวม 18.37% 7,232.61                 xx 18.06% 6,851.97                 

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนวย : ลานบาท

อัตราภาษี จํานวน อัตราภาษี จํานวน

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 31,903.93               30,403.87               

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00% 6,380.79                 20.00% 6,080.77                 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย

ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี-สุทธิ (802.56)                   (777.52)                   

รวม 17.48% 5,578.23                 xx 17.44% 5,303.25                 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
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 6.34  องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและภาษีที่เกี่ยวของ 

  องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและภาษีที่เกี่ยวของ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

จาํนวน ผลประโยชน์ จาํนวนสุทธิ จาํนวน ผลประโยชน์ จาํนวนสุทธิ

ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (180.53)      36.11                 (144.42)       (8.19)          1.64                   (6.55)          

กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,585.75     (317.15)              1,268.60     218.97       (43.79)                175.18       

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจาก

การดําเนินงานในตางประเทศ (15.87)        -                     (15.87)         (207.35)      -                     (207.35)      

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (989.62)      197.93               (791.69)       1,121.94    (224.39)              897.55       

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม 16,029.30   (3,205.86)           12,823.44   (3,507.03)   701.40               (2,805.63)   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 16,429.03   (3,288.97)           13,140.06   (2,381.66)   434.86               (1,946.80)   

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนวย : ลานบาท

 

 

จาํนวน ผลประโยชน์ จาํนวนสุทธิ จาํนวน ผลประโยชน์ จาํนวนสุทธิ

ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) ภาษี จากภาษี

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (180.53)      36.11                 (144.42)       (8.19)          1.64                   (6.55)          

กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,605.93     (321.19)              1,284.74     210.19       (42.04)                168.15       

ขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจาก

การดําเนินงานในตางประเทศ (15.87)        -                     (15.87)         (207.35)      -                     (207.35)      

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (865.32)      173.07               (692.25)       1,063.45    (212.69)              850.76       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 544.21       (112.01)              432.20        1,058.10    (253.09)              805.01       

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนวย : ลานบาท
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 6.35 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงนิที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายตุิธรรม ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท

ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยตราสารอนุพันธ -               55,811.42      -               55,811.42      -               36,229.57    -               36,229.57    

เงินลงทุนเพ่ือคา 18,488.86    29,762.70      -               48,251.56      7,452.93      15,910.45    -               23,363.38    

เงินลงทุนเผ่ือขาย 48,355.22    295,842.91    -               344,198.13    50,380.46    146,419.96  -               196,800.42  

รวมสินทรัพยทางการเงิน 66,844.08    381,417.03    -               448,261.11    57,833.39    198,559.98  -               256,393.37  

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

รวมหนี้สินทางการเงิน -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

 

หนวย : ลานบาท

ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยตราสารอนุพันธ -               55,811.46      -               55,811.46      -               36,231.03    -               36,231.03    

เงินลงทุนเพ่ือคา 18,488.86    29,762.70      -               48,251.56      7,452.93      15,910.45    -               23,363.38    

เงินลงทุนเผ่ือขาย 48,355.22    296,500.91    -               344,856.13    50,380.46    147,061.78  -               197,442.24  

รวมสินทรัพยทางการเงิน 66,844.08    382,075.07    -               448,919.15    57,833.39    199,203.26  -               257,036.65  

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

รวมหนี้สินทางการเงิน -               51,868.54      -               51,868.54      -               32,345.61    -               32,345.61    

31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2561

 

 ทั้งนี้ ไมมีการโอนระหวางระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชั้นของมูลคายุติธรรมในระหวางงวด 

 ลําดับชั้นของมลูคายุติธรรม  

 การจัดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินขางตน ขึ้นอยูกับความแตกตางของขอมูลที่ใช
ในการประเมินมูลคา โดยนิยามของขอมูลระดับตาง ๆ มีดังนี้ 

· ขอมูลระดับ 1 เปนราคาที่เสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกันและธนาคารและบริษัทยอยสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา  

· ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่ สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมสําหรับสินทรัพยหรือหนี้ สินนั้น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

· ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 
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 6.35 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 

 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 2 

 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธใชเทคนิคการประเมินมูลคาซ่ึงใชหลักการคิดลดกระแสเงินสดและ Option Pricing Model 

ที่ใชกันทั่วไป โดยขอมูลที่นํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคาเปนขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาดซึ่งอางอิงจากสถาบัน
ที่เช่ือถือได เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน คาความผันผวน เปนตน 

 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผูออกอยูในประเทศ คํานวณราคาจากอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะที่มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผูออกอยูตางประเทศ จะแสดงมูลคายุติธรรม
ดวยราคาที่เผยแพรลาสุดจากสถาบันที่เช่ือถือได 

 นอกจากนี้ ในการใชเทคนิคการประเมินมูลคา ธนาคารมีการปรับปรุงมูลคา (Valuation Adjustment) เพื่อใหสะทอน
ความเส่ียงที่ เกี่ยวของอยางเหมาะสม เชน ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเครดิตของคูสัญญา  (Credit Valuation 

Adjustment - CVA) ความเส่ียงดานสภาพคลองของตลาดโดยพิจารณาจากสวนตางระหวางราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย  
(Bid-Offer Spread Adjustment) และความเส่ียงของแบบจําลอง (Model Risk) ที่ใชในการประเมินมูลคา Option สําหรับโครงการ
การประกันคาเงินสําหรับ SMEs เปนตน 

 6.36 นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทําธุรกรรมภายใน

กลุมธุรกิจทางการเงิน 

 ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินที่ สนส.5/2560 และ  
สนส.9/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 สนส.8/2561 และ สนส.9/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 และ สนส.12/2561 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2561 กําหนดใหธนาคารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงที่เกิดจากการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางกํากับดูแลการทําธุรกรรม
ภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย ธนาคาร และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 17 บริษัท (หมายเหตุ ขอ 6.5 ยกเวน 
บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด และบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด)ใหมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน และ
สอดคลองตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย โดยนโยบายการทําธุรกรรมภายใน
กลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอยางนอยปละครั้ง ซ่ึงนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม รวมถึงอัตราสวนในการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน การดํารงเงินกองทุนของ 

กลุมธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกันกับการทําธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป และจัดทําเปนเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร 

 กรณีที่ธนาคารทําธุรกรรมกับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือวาบริษัทนั้นเปนเสมือนหนวยงานหนึ่ง
ของธนาคาร ธนาคารจะถือปฏิบัติตามแนวทางการผอนปรนการทําธุรกรรมที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 6.37 อื่น ๆ 

 6.37.1 ธนาคารมีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้จํานวนหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของกับสัญญาซ้ือขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพและเงินใหสินเช่ือ
โดยมีมูลคาเงินตนคางชําระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งส้ิน 9,745 ลานบาท ซ่ึงยังไมรวม
ดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ โดยเงินตนจํานวนดังกลาวธนาคารไดตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบตามเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทยแลว และอยูระหวางการดําเนินการเพื่อติดตามหนี้ดังกลาวตามคําส่ังของศาลแพงและศาลลมละลาย 
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 6.37 อื่น ๆ (ตอ) 

  6.37.1  (ตอ) 

  นอกจากนี้แลว ลูกหนี้กลุมดังกลาวยังเกี่ยวของกับการยื่นฟองคดีของสํานักงานอัยการสูงสุดตอศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรวมกับจําเลยอีกจํานวนหนึ่ง โดยศาลฎีกาฯ มีคําสั่งประทับรับคําฟอง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และตอมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีคําพิพากษาใหจําเลยทุกรายรวมรับผิดคาเสียหายตอธนาคาร 

ทางธนาคารไดมีหนังสือถึงสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอใหสํานักงานการบังคับคดี สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูดําเนินการ

บังคับคดีตามคําพิพากษาใหแกธนาคาร โดยเมื่อเดือนมกราคม 2559 สํานักงานอัยการสูงสุดไดยื่นคํารองตอศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย

ตั้งเจาพนักงานบังคับคดี และศาลฎีกาฯ ไดมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีแลว ทั้งนี้ ในสวนของธนาคารไดแจงผลการสืบทรัพย

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาทุกรายใหพนักงานอัยการทราบแลว และเมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการสํานักงานคดีพิเศษ

ไดนัดหมายตัวแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย ตัวแทนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ

ธนาคารใหประชุมรวมกันเกี่ยวกับปญหาการบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ซึ่งกันและกัน โดยตางฝายตางจะใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและคําสั่งศาลฎีกาเพื่อบังคับตอบรรดาจําเลยโดยถือประโยชน

และสิทธิตามกฎหมายของธนาคารเปนสําคัญ  

  ตอมาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จําเลยรายหนึ่งของคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซ่ึงมิไดเปนลูกหนี้

ที่ผิดนัดชําระหนี้ตามคดีแพง ไดนําสงเงินจํานวน 1,635.74 ลานบาท ใหแกธนาคารเพื่อเปนการชําระคาเสียหายบางสวน

ตามคดีอาญาฯ ดังกลาว โดยทางธนาคารไดรับชําระและบันทึกเปนรายไดอื่นจากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พรอมทั้ง

มีหนังสือถึงจําเลยใหชําระคาเสียหายตามคําพิพากษาดังกลาวสวนที่เหลือรวมกับจําเลยที่เกี่ยวของทั้งหมดใหแกธนาคาร  

  ในปจจุบันไดมีการนําคาํพิพากษาคดีอาญาฯ คดีลมละลายอื่น และคดีแพงอื่น มาบังคับคดียึดทรัพยสินจาํนอง

ที่เปนหลักประกันภาระหนี้สินตามบุริมสิทธิจํานองในคดีแพงของธนาคารเพื่อนําออกขายทอดตลาด โดยศาลไดมีคําสั่งให

ธนาคารไดรับชําระหนี้ในฐานะผูรับจํานองจากทรัพยสินหลักประกันจํานองดังกลาวตามที่ธนาคารไดยื่นคําขอรับชําระหนี้

จํานองไว ซึ่งตอมาในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีไดมีการประกาศขายทอดตลาดและดําเนินการขายทอดตลาด

ทรัพยสินหลักประกันจํานอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อไดในราคา 8,914.07 ลานบาท ปจจุบันธนาคารไดรับเงินสุทธิ

จากกรมบังคับคดีในสวนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจํานองที่ขายในคดีอาญาฯ จํานวน 3,898.99 ลานบาท ซึ่งธนาคาร

ไดใชสิทธิตามกฎหมายไทยโดยนํามาหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดําเนินคดีของธนาคารจํา นวน 0.29 ลานบาท และไดนํา

เงินสวนที่เหลือจํานวน 3,898.70 ลานบาท มาชําระดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคดีแพงของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 แลว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จําเลยรายหนึ่งของคดีอาญาฯ ไดยื่นฟองคดีแพงตอธนาคาร โดย ให

นําเงินตามจํานวนทุนทรัพยที่ฟองบันทึกเปนเงินชําระคาเสียหายตามคําพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกลาว ซ่ึงธนาคารจะไดแกตางคดี

ยืนยันตามที่ธนาคารไดปฏิบัติตอไป ในสวนของหลักประกันจํานองที่ขายในคดีลมละลายอื่นและคดีแพงอื่น เนื่องจาก

มีผูยื่นคํารองขอเพิกถอนการขายทอดตลาด ผูซื้อไดแถลงขอขยายระยะเวลาวางเงินสวนที่เหลือ ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดี

มีคําส่ังอนุญาตใหขยายการวางเงินสวนที่เหลือออกไปจนกวาศาลจะมีคาํส่ังเรื่องรองเพิกถอนการขาย ปจจุบันคดีลมละลายอื่น

ศาลไดมีคําสั่งยกคํารองขอเพิกถอนการขายทอดตลาดและคําสั่งศาลถึงที่สิ้นสุดแลว โดยธนาคารจะดําเนินการในสวนที่

เกี่ยวของตอไป  
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6.37 อื่น ๆ (ตอ) 

  6.37.1  (ตอ) 

   สําหรับในคดีแพงของธนาคารที่ไดเปนโจทกยื่นฟองบังคับจํานองทรัพยสินหลักประกันจํานองดังกลาว ศาลแพง

ไดมีคําพิพากษาใหธนาคารไดรับชําระหนี้ตามมูลฟองตนเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และตอมา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณไดนัดฟงคําพิพากษา ซ่ึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลแพง  และจําเลยไดยื่นฎีกา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารยื่นแกฎีกาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

  6.37.2 ในป 2553 ธนาคารใหกูยืมเงินแกบริษัทแหงหนึ่ง จํานวน 95.67 ลานดอลลารสหรัฐ (2,884.61 ลานบาท) 

โดยมีหลักประกันเปนหุนสามัญของสถาบันการเงินตางประเทศแหงหนึ่ง และหุนดังกลาวอยูในนามของธนาคารในสัดสวนรอยละ 50 

ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ธนาคารไมมีอํานาจควบคุมในสถาบันการเงินนั้น ธนาคารไดรับชําระเงินใหกูยืมครบถวนตามสัญญา

ในเดือนกรกฎาคม 2554 แตยังไมไดโอนคืนหุนสามัญที่เปนหลักประกันเนื่องจากบริษัทตองหาผูรวมทุ นที่เปนสถาบันการเงิน

มาถือหุนแทนธนาคาร ปจจุบันธนาคารไดมีหนังสือถึงธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อขอขยายระยะเวลาการผอนผันเปลี่ยนแปลง

ช่ือธนาคารออกจากทะเบียนผูถือหุนของบริษัทดังกลาว ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของธนาคารแหงประเทศไทย 

 6.37.3 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ธนาคารไดพิจารณาหลักการในการปดสาขาตางประเทศสาขาหนึ่ง โดยปจจุบันธนาคาร

อยูระหวางดําเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งสินทรัพย หนี้สิน และผลประกอบการ

ของสาขาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตองบการเงินของธนาคาร 

 6.38 การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 


