
 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

   



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                               
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่           
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของธนาคารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล                 
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้             
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในสาระส าคญั
จากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

1. เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุใหธ้นาคารฯ 
ตอ้งเล่ือนการจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารฯเร่ืองการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของธนาคารฯส าหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการธนาคารฯไดมี้มติให้
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของธนาคารฯใหแ้ต่งตั้งขา้พเจา้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของธนาคารฯส าหรับรอบ
บญัชีปี 2563 ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดไตรมาสท่ี 1              
ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 
28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

2. งบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวมของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงให้
ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี                           
14 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2563 



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 59,282,038          68,433,721          59,273,276          68,361,786          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       470,361,782        338,770,589        470,027,257        338,273,821        

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5.3 45,217,331          -                          45,229,307          -                          

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ -                          67,350,100          -                          67,350,100          

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5.4 92,613,160          55,811,418          92,613,160          55,811,462          

เงินลงทุนสุทธิ 5.5 362,386,215        395,227,970        362,237,340        395,174,162        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 5.6 26,431,832          30,945,612          11,000,393          10,830,013          

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ            5.7 1,995,522,742     1,959,765,482     1,923,775,781     1,884,110,174     

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง -                          133,241               -                          133,241               

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 5.10 32,860,051          32,182,562          32,853,307          32,175,895          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                24,245,040          24,200,896          22,288,227          22,293,897          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,846,186            -                          3,753,334            -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนสุทธิ 4,158,899            3,900,228            1,788,767            1,398,367            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,289,455            8,164,563            2,900,936            5,697,176            

รายไดค้า้งรับ 2,686,673            3,487,317            2,992,331            3,193,301            

สินทรัพยอื์นสุทธิ 38,158,954          23,842,421          37,188,057          23,554,727          

รวมสินทรัพย์ 3,163,060,358     3,012,216,120     3,067,921,473     2,908,358,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวชิยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 2,352,523,435     2,155,864,986     2,354,958,169     2,158,459,942     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ      177,062,641        215,822,527        174,828,505        208,239,974        

หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 4,876,807            4,744,254            4,876,807            4,744,254            

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                          67,350,100          -                          67,350,100          

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 5.4 93,530,317          51,868,539          93,530,317          51,868,539          

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 5.11 98,379,101          96,841,300          51,868,492          51,322,900          

ภาระของธนาคารจากการรับรอง -                          133,241               -                          133,241               

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,745,809            -                          3,714,500            -                          

ประมาณการหนีสิน 5.12 16,171,392          15,239,758          14,702,242          13,776,104          

เงินปันผลคา้งจ่าย 5.15 10,528,965          -                          10,528,965          -                          

หนีสินอืน 67,631,999          56,025,029          61,349,443          48,239,602          

รวมหนีสิน 2,824,450,466     2,663,889,734     2,770,357,440     2,604,134,656     

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 5.13

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 28,325                 28,325                 28,325                 28,325                 

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 28,325                 28,325                 28,325                 28,325                 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20,833,734          20,833,734          20,833,734          20,833,734          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 27,526,324          33,006,142          15,423,917          16,094,673          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5.14 7,200,504            7,200,504            7,200,504            7,200,504            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 200,218,683        205,241,876        182,100,838        188,089,515        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 327,784,285        338,287,296        297,564,033        304,223,466        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,825,607          10,039,090          -                          -                          

รวมส่วนของเจ้าของ 338,609,892        348,326,386        297,564,033        304,223,466        

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,163,060,358     3,012,216,120     3,067,921,473     2,908,358,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวชิยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 5.21 30,216,719    33,377,426    26,334,732 29,859,881

คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 5.22 7,255,390      8,736,287      6,872,645      8,368,714      

รายได้ดอกเบยีสุทธิ 22,961,329    24,641,139    19,462,087    21,491,167    

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 6,752,636 7,077,534 5,363,234 5,539,849

คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 1,801,969 1,442,276 1,402,645 997,044

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,950,667      5,635,258      3,960,589      4,542,805      

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลคา่

   ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5.23 692,496         -                     691,397         -                     

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ -                     995,119         -                     995,151         

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 5.24 346,539         335,300         346,539         335,300         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 293,352         317,602         -                     -                     

รายไดเ้งินปันผล 117,635         116,292         810,435         796,372         

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 1,600,816      1,531,143      735,155         519,997         

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 30,962,834    33,571,853    26,006,202    28,680,792    

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 

คา่ใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 7,767,613 7,137,023 6,303,566 5,713,601

คา่ตอบแทนกรรมการ 11,460 15,415 6,460 6,448

คา่ใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 2,085,362 2,194,534 1,230,583 1,244,956

คา่ภาษีอากร 1,046,643      1,117,225      950,275 983,961

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 217,514         3,769,375      221,215 3,790,481

อืน ๆ 2,338,057 1,962,800 3,133,928 2,902,303

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ 13,466,649    16,196,372    11,846,027    14,641,750    

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                     7,329,818      -                     6,000,001      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 5.25 8,524,411      -                     7,200,376      -                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 8,971,774      10,045,663    6,959,799      8,039,041      

ภาษีเงินได้ (1,679,949)     (1,941,138)     (1,212,949)     (1,460,608)     

กาํไรสุทธิ 7,291,825      8,104,525      5,746,850      6,578,433      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารหนี

   ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 197,039         -                     197,039         -                     

กาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือขาย -                     518,803         -                     512,804         

กาํไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดาํเนินงานในตา่งประเทศ 47,906           16,170           47,906           16,170           

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (71,600)          -                     (71,600)          -                     

ขาดทุนจากส่วนตา่งอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ

   ทางการเงินทีใชใ้นการป้องกนัความเสียง (24,701)          -                     (24,701)          -                     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 

   สาํหรับรายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,580,182)     1,190,640      -                     -                     

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 

   สาํหรับรายการทีไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

      กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,224,904)     -                     -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ย

   มูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (3,107,394)     -                     (2,913,274)     -                     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสุทธิ (7,763,836)     1,725,613      (2,764,630)     528,974         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (472,011)        9,830,138      2,982,220      7,107,407      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,466,532 7,301,082 5,746,850      6,578,433      

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 825,293 803,443

7,291,825      8,104,525      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,297,304)     9,026,695 2,982,220      7,107,407      

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 825,293 803,443

(472,011)        9,830,138      

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

   กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.46               0.52               0.41               0.47               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนต่างอตัราแลกเปลยีน

ส่วนเกิน กาํไร (ขาดทุน) เงินตราต่างประเทศ ส่วนแบ่ง

(ตาํกวา่) ทุน ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน จากการโอน ส่วนเกิน (ตาํกวา่) จาก ของเครืองมือทาง กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) รวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปลยีนแปลง เปลยีนประเภท การป้องกนัความเสียง  การเงินทีไม่ใชใ้นการ จากการแปลงค่า เบ็ดเสร็จอืน ส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สินทรัพย ์ มูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุน ในกระแสเงินสด  ป้องกนัความเสียง งบการเงิน ในบริษทัร่วม กาํไรสะสม บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 72,005,040      20,833,734      8,350,437         6,265,396                  644,353                 -                                -                                        (99,869)                  3,914,071              193,962,287          305,875,449          8,265,654              314,141,103          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                        518,803                     -                             -                                -                                        16,170                   1,190,640              7,301,082              9,026,695              803,443                 9,830,138              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 72,005,040      20,833,734      8,350,437         6,784,199                  644,353                 -                                -                                        (83,699)                  5,104,711              201,263,369          314,902,144          9,069,097              323,971,241          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 72,005,040      20,833,734      8,206,016         8,180,228                  (1,877)                    -                                -                                        (115,736)               16,737,511            212,442,380          338,287,296          10,039,090            348,326,386          

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบาย

  การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                        -                        -                        2,129,230                  1,877                     11,920                      (49,153)                            -                             190,144                 (960,760)               1,323,258              (38,776)                  1,284,482              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 

   - หลงัการปรับปรุง 72,005,040      20,833,734      8,206,016         10,309,458                -                             11,920                      (49,153)                            (115,736)               16,927,655            211,481,620          339,610,554          10,000,314            349,610,868          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 5.15) -                        -                        -                        -                                 -                             -                                -                                        -                             -                             (10,528,965)          (10,528,965)          -                             (10,528,965)          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                        (2,910,355)                 -                             (71,600)                     (24,701)                            47,906                   (4,805,086)            6,466,532              (1,297,304)            825,293                 (472,011)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 72,005,040      20,833,734      8,206,016         7,399,103                  -                             (59,680)                     (73,854)                            (67,830)                  12,122,569            207,419,187          327,784,285          10,825,607            338,609,892          

#REF!

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวชิยั อศัรัสกร) (นายผยง ศรีวณิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนต่างอตัราแลกเปลยีน

ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุน ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุน กาํไร (ขาดทุน) ส่วนเกิน (ตาํกว่า) จาก เงินตราต่างประเทศ กาํไร (ขาดทุน)

ทุนทีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปลียนแปลง จากการโอนเปลยีน การป้องกนัความเสียง ของเครืองมือทางการเงิน จากการแปลงค่า

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน ประเภทเงินลงทุน ในกระแสเงินสด ทีใชใ้นการป้องกนัความเสียง งบการเงิน กาํไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 72,005,040               20,833,734               8,350,437                 6,075,297                 644,353                    -                               -                                             (99,869)                     179,696,186             287,505,178        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -                                -                                -                                512,804                    -                                -                               -                                             16,170                      6,578,433                 7,107,407            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 72,005,040               20,833,734               8,350,437                 6,588,101                 644,353                    -                               -                                             (83,699)                     186,274,619             294,612,585        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 72,005,040               20,833,734               8,206,016                 8,006,270                 (1,877)                       -                               -                                             (115,736)                   195,290,019             304,223,466        

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

  การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                -                                -                                2,129,230                 1,877                        11,920                     (49,153)                                  -                                (1,206,562)                887,312               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 

   - หลังการปรับปรุง 72,005,040               20,833,734               8,206,016                 10,135,500               -                                11,920                     (49,153)                                  (115,736)                   194,083,457             305,110,778        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 5.15) -                                -                                -                                -                                -                                -                               -                                             -                                (10,528,965)              (10,528,965)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -                                -                                -                                (2,716,235)                -                                (71,600)                    (24,701)                                  47,906                      5,746,850                 2,982,220            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 72,005,040               20,833,734               8,206,016                 7,419,265                 -                                (59,680)                    (73,854)                                  (67,830)                     189,301,342             297,564,033        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

(นายวิชยั อศัรัสกร) (นายผยง ศรีวณิช)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 8,971,774        10,045,663      6,959,799        8,039,041        

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินไดเ้ป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,131,034        664,599           779,490           308,212           

      ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 8,524,411        -                       7,200,376        -                       

      หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                       7,329,818        -                       6,000,001        

      ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (293,352)          (317,602)          -                       -                       

      กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (918)                 (248)                 (154)                 (133)                 

      (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 346,538           (335,300)          346,538           (335,300)          

      กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                       (38,686)            -                       (38,686)            

      ขาดทุนจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

         ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 692,496           -                       691,397           -                       

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 160,838           3,769,375        164,540           3,790,481        

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยอื์น 101,815           94,213             101,815           94,213             

      ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนตดับญัชี (110,524)          186,690           (108,310)          189,391           

      (กาํไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (2,231,511)       4,448,576        (2,231,515)       4,448,579        

      ประมาณการหนีสินเพมิขึน 4,919,558        260,368           4,884,861        258,021           

      รายไดค้า้งรับอืน (เพมิขึน) ลดลง 561,898           1,478,420        (37,775)            880,590           

      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอนื (เพมิขึน) ลดลง 6,649,258        (4,133,200)       7,370,860        (3,614,354)       

29,423,315      23,452,686      26,121,922      20,020,056      

รายไดด้อกเบียสุทธิ (22,961,329)     (24,641,139)     (19,462,087)     (21,491,167)     

รายไดเ้งินปันผล (117,635)          (116,292)          (810,435)          (796,372)          

เงินสดรับดอกเบีย 30,619,825      33,338,648      26,715,294      29,802,505      

เงินสดจ่ายดอกเบีย (10,873,500)     (9,320,832)       (9,320,180)       (8,918,632)       

เงินสดรับเงินปันผล 46,798             52,765             46,798             52,765             

เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (201,950)          (231,487)          (139,284)          (129,661)          

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 25,935,524      22,534,349      23,152,028      18,539,494      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวชิยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (132,212,153)   (51,972,014)     (132,374,395)   (51,840,808)     

   สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ 67,350,100      (38,949,100)     67,350,100      (38,949,100)     

   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (35,194,354)     (976,425)          (35,194,311)     (975,964)          

   สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,901,034        -                       2,890,158        -                       

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                       (14,797,275)     -                       (14,797,275)     

   เงินให้สินเชือ (47,179,777)     (12,193,102)     (49,987,347)     (12,911,580)     

   ทรัพยสิ์นรอการขาย (685,061)          499,717           (688,685)          424,518           

   สินทรัพยอื์น (13,930,750)     (17,909,165)     (12,554,743)     (17,033,700)     

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก 196,658,449    37,469,157      196,498,227    37,424,869      

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (38,927,252)     44,042,992      (33,578,835)     48,870,892      

   หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 132,553           457,846           132,553           457,846           

   ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ (67,350,100)     38,969,007      (67,350,100)     38,969,007      

   หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 41,661,778      2,831,126        41,661,778      2,831,126        

   ตราสารหนีทอีอกและเงินกูย้มืระยะสัน 428,032           -                       428,032           -                       

   หนีสินอืน 7,704,547        12,167,786      7,679,686        13,307,869      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,292,570        22,174,899      8,064,146        24,317,194      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวชิยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซือตราสารหนีและตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (102,868,593)   -                       (103,518,993)   -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายตราสารหนีและตราสารทุนทีวดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 86,891,395      -                       87,555,069      -                       

เงินสดจ่ายในการซือตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (901,429)          -                       (95,820)            -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 941,262           -                       229,315           -                       

เงินสดจ่ายในการซือหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                       (61,556,761)     -                       (62,207,361)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                       31,149,975      -                       31,800,575      

เงินสดจ่ายในการซือตราสารหนีทจีะถือจนครบกาํหนด -                       (1,019,633)       -                       (796,175)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายตราสารหนีทจีะถือจนครบกาํหนด -                       782,037           -                       350,036           

เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนทวัไป -                       (30,874)            -                       (30,874)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทวัไป -                       7,117               -                       7,117               

เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (635)                 -                       (170,381)          -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11,796             -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (488,403)          (120,920)          (453,749)          (49,931)            

เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (493,636)          (269,335)          (262,619)          (116,695)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,735               8,544               177                  133                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (16,905,508)     (31,049,850)     (16,717,001)     (31,043,175)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนีทอีอกและเงินกูย้มืระยะยาว 996,009           2,500,000        -                       -                       

เงินสดจ่ายชาํระคืนตราสารหนีทอีอกและเงินกูย้มืระยะยาว (3,800)              (400,000)          -                       -                       

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (578,860)          -                       (483,561)          -                       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 413,349           2,100,000        (483,561)          -                       

กาํไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 47,906             16,170             47,906             16,170             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (9,151,683)       (6,758,781)       (9,088,510)       (6,709,811)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 68,433,721      68,878,125      68,361,786      68,661,544      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 59,282,038      62,119,344      59,273,276      61,951,733      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวชิยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของธนาคารฯ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ป็นกิจกรรมหลกัโดยมีสาขาอยูท่ ัว่ภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลกัของ
โลก 

1.2      การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ท าให้
เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ในปัจจุบนัและในอนาคตของธนาคารฯและบริษทัย่อย ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้
อยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน      
ระหว่างกาล แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง โดยธนาคารฯเลือก
น าเสนองบการเงินระหวา่งกาลท่ีแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี          
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเปิดเผยเฉพาะท่ีส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น   
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินแสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส.21/2561 ลงวนัท่ี                              
31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดจ้ดัท าขึ้น
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดท าและส่ง            
งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารฯและงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีธนาคารฯมีอ านาจควบคุม 
โดยได้ตดัรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญัระหว่างกันแลว้ จ านวน 7 บริษทั ได้แก่ 
บจก. กรุงไทยกฎหมาย บจก. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ บมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย บจก. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี 
และ บมจ. บตัรกรุงไทย ซ่ึงงบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบาย
การบัญชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับธนาคารฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน  ธนาคารฯ       
ไดป้รับปรุงผลกระทบดงักล่าวแลว้ 

สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแสดงไว ้ตามหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 5.6 

งบการเงินรวมบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคารบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2563 และ 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี              
31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมรายการบญัชีของสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด โดยไดต้ดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนัแลว้ 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษ 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทาง               
การบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทรายการและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ               
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์            
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง 
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย ์     
ทางการเงิน ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหน้าน้ี สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า
ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารฯและ
บริษทัย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
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ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารของธนาคารฯและบริษัทย่อยสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯและ     
บริษทัยอ่ยท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ ณ วนันั้น และไดส้รุปการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภท
รายการและการวดัมูลค่า มีดงัน้ี 

- ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภท       
เผ่ือขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงิน           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผ่ือขายเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ บางรายการท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัเป็นสินทรัพยท์างการ
เงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและ           
บริษทัย่อย หรือตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินตีความว่าเป็นตราสารหน้ีและกระแสเงินสด
ไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแลว้ไม่
สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ เงินปันผลท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

- รับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคารทั้งหมดเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา 
และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยได้น า             
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

หน้ีสินทางการเงิน 

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงินของธนาคารฯและบริษัทย่อย ธนาคารฯและบริษัทย่อยยังคงจัดประเภทรายการหน้ีสิน                
ทางการเงินทั้งหมดเป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้รับรู้การด้อยค่าตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น 
(Expected Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากโมเดลไม่รองรับ (Management 
Overlay) โดยก าหนดใหธ้นาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับ
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและเงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกตวัท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน รวมถึงภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน โดยค่าเผื่อดงักล่าวตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่กรณีท่ี         
ความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและกรณีสินทรัพย ์       
ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุน                    
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ีก าหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ี
เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ขอ้ก าหนดโดยทัว่ไปของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้การบญัชีป้องกนัความเส่ียง
เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง มีความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียง และลกัษณะของความเส่ียงท่ีป้องกนั อย่างไรก็ตาม ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management) ดงันั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
น้ี จึงใหท้างเลือกทางการบญัชีท่ียงัคงสามารถปฏิบติัตามแนวทางปัจจุบนัได ้

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั โดยรับรู้
ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกปรับปรุงกบั
ก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลัง              
งบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ท าให้การแสดงรายการของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ                
งบการเงินของปี 2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาล ขอ้ 3 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ    
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาล ขอ้ 3 

2.3.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส. 
(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เร่ือง 
มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการ
อ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียน
รถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง 
เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบติั



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดังกล่าวระหว่างวันท่ี  1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี                   
31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหน้ี   
ด้อยคุณภาพท่ีเกิดขึ้ นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ 

กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยใหถื้อปฏิบติั
ดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทนัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่า
ลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้ โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หาก
เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท. 
ฝนส.(01)ว. 380/2563 ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได้ หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะนานกวา่ 

- จดัชั้นสินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียนท่ีให้แก่ลูกหน้ีเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ีสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นรายบัญชีได้ หากลูกหน้ีมี 
กระแสเงินสดรองรับการช าระหน้ี หรือพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนแลว้เห็นว่าลูกหน้ีมีความสามารถในการ
ช าระหน้ี 

- น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคารแห่ง             
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ประเทศไทยตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว. 
276/2563 มาใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น Stage 2 ได ้

 

- ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากยอดสินเช่ือคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินท่ี               
เบิกใชแ้ลว้ 

- ใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีค  านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได ้
หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลา
ท่ีพกัช าระหน้ีไดด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค  านวณใหม่ หรือหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

- พิจารณาน ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้ าหนักท่ี
น้อยกว่าขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีท่ีกิจการใช้
วิธีการทัว่ไปในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ธนาคารฯเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
ท่ีธนาคารฯไดใ้หค้วามช่วยเหลือตามแนวทางมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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2.4 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ              
ทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั โดยมีนโยบาย               
การบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

2.4.1 การรับรู้รายได้ 

รายไดด้อกเบ้ีย 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ 
อตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วง
เวลาท่ีสั้ นกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์างการเงิน อตัราดอกเบ้ีย               
ท่ีแทจ้ริงค านวณโดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียม ตลอดจน
ตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยค านวณรายไดด้อกเบ้ียโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เม่ือสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่า มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯและ       
บริษทัย่อยค านวณรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกับมูลค่าตามบญัชีสุทธิ (มูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้สุทธิด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่า
ตามบญัชีดงัเดิม 

รายไดค้่าธรรมเนียม 

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีไดร้วมค านวณเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยใช้เกณฑ์คงค้างเม่ือได้มีการให้บริการหรือด าเนินการตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ              
เสร็จส้ิน 

2.4.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 
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ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อย           
เขา้เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์            
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติ ธรรมตามโมเดลธุรกิจ 
(Business model) ของธนาคารฯและบริษทัย่อยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
ท ารายการ (Trade date) และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี)  

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนด สินทรัพย ์          
ทางการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของ
เจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวา่จะจ าหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ตราสารดงักล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะถูกรับรู้
ในงบก าไรขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ี
ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าใน
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ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม และ
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการขายรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมิได้ถือไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์อาจมีความผนัผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้การจดั
ประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็น
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนในภายหลงัเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไปก าไร
สะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอย่าง
ชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หน้ีสิน
ทางการเงินดังกล่าวรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน             
ตดัจ าหน่าย 

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยท์างการเงิน ธนาคารฯและบริษัทย่อยประเมินว่ากระแส        
เงินสดของสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะถูก
ตดัรายการออกจากบญัชีและรับรู้สินทรัพยท์างการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินเดิมท่ีถูกตดัออกและสินทรัพยท์างการเงินใหม่ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะ
ปรับมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างท่ีไดจ้ากการปรับปรุงมูลค่าทาง
บญัชีเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หน้ีสินทางการเงิน 
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ธนาคารฯและบริษทัย่อยตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชี เม่ือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
สัญญาท าให้กระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ 
หน้ีสินทางการเงินใหม่ตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินทางการเงินท่ีถูกตดัออกและหน้ีสินทางการเงินใหม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคญั  ธนาคาร
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดท่ีได้
ทบทวนใหม่และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม และรับรู้จ านวนเงินท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่า
ตามบญัชีในก าไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงหักกลบกนัในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือธนาคารฯ
และบริษทัย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนดงักล่าว และตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยเกณฑ์สุทธิ หรือ
รับรู้สินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยห์มดลง หรือมีการโอนยา้ยสิทธิท่ีจะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินตามการ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีคงอยูห่รือท่ีโอนยา้ย ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสิน   

หน้ีสินทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อยได้ส้ินสุดภาระผูกพนัหรือ
สัญญาถูกยกเลิกหรือหมดอาย ุ

การตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ 

การตดัจ าหน่ายหน้ีเป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระท าในงวดท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่า
จะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ได ้โดยทัว่ไปเม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าผูกู้ไ้ม่มีสินทรัพยห์รือแหล่ง
ของรายได้ท่ีจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระหน้ี ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัสูญ
ออกจากบญัชี ธนาคารฯและบริษทัย่อยยงัคงด าเนินการบงัคบัคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของธนาคารฯ
และบริษทัยอ่ยในการเรียกคืนเงินท่ีคา้งช าระ 

2.4.3 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ตราสารอนุพนัธ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท าสัญญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อคา้ 
เวน้แต่ธนาคารฯและบริษทัย่อยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในการป้องกันความเส่ียงท่ีมี
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ประสิทธิผลและจัดเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกันความเส่ียง ตราสารอนุพันธ์จะถูกวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้มีการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ีย ง 
ตราสารอนุพนัธ์จะจดัประเภทเป็นสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่ายติุธรรมเป็นบวก และหน้ีสินเม่ือมูลค่ายติุธรรมติดลบ  

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ ในการบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นจากสินทรัพย ์หน้ีสิน รายการนอกงบดุล ฐานะสุทธิ หรือ กระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช้การ
บญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และรายการท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียง (Hedging Instrument) เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ความสัมพนัธ์ของ
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยใช ้มีดงัน้ี 

- การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 

- การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ในการป้องกนัความเส่ียง ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงและรายการท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงลกัษณะของความเส่ียง วตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ใน
การป้องกนัความเส่ียง ตลอดจนความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง 

การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม   

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้การเคล่ือนไหวในมูลค่ายุติธรรม (เฉพาะส่วนของความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั) 
ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและของรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง (ตราสารอนุพนัธ์) ในงบก าไร
ขาดทุน การเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากความเส่ียงท่ีมีการป้องกนัของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงถือเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

เม่ือเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงหมดอายุ ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใชสิ้ทธิ หรือเม่ือการป้องกนั
ความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงแลว้ ส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีมี
การป้องกันความเส่ียงจะถูกตดัจ าหน่ายไปยงังบก าไรขาดทุนด้วยเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เม่ือ
รายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมท่ียงัมิไดต้ดัจ าหน่ายจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงสะสมใน
มูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง (ตราสารอนุพนัธ์) เป็นส ารองส าหรับการป้องกนัความ
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เส่ียงในกระแสเงินสดภายใตส่้วนของเจา้ของ  และรับรู้ก าไรขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล
ทนัทีในงบก าไรขาดทุน ส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของจะถูก
โอนไปยงังบก าไรขาดทุนในงวดบญัชีท่ีรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นมีผลต่องบก าไรขาดทุน 

เม่ือเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงหมดอายุ ถูกขาย ยกเลิกสัญญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเม่ือการป้องกนัความ
เส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเส่ียงแลว้ ส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแส          
เงินสดในส่วนของเจา้ของจะคงอยู่ในส่วนของเจา้ของ โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดเดียวกบัท่ีมีการ
รับรู้รายการคาดการณ์ในงบก าไรขาดทุน และเม่ือคาดว่ารายการคาดการณ์จะไม่เกิดขึ้น ผลสะสมของก าไร
หรือขาดทุนท่ีอยูใ่นส่วนของเจา้ของ ณ ขณะนั้นจะถูกโอนไปยงังบก าไรขาดทุนทนัที 

2.4.4 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบด้วยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก        
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์และสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพนัธ์ และก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบญัชีป้องกัน          
ความเส่ียง ซ่ึงธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

2.4.5 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภท
หน้ี อนัไดแ้ก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี และเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี รวมถึงภาระผูกพนัเงินให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามวิธีการทัว่ไป (General Approach) 
โดยธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ขั้นตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้าน
เครดิตนบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

ส าหรับฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงนับตั้งแต่รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกและเป็นฐานะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีไม่ด้อยค่าด้านเครดิตตั้ งแต่เร่ิมแรก ธนาคารฯและ            
บริษทัย่อยรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกว่า 12 เดือน 
ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 
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ขั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-Performing) 

ส าหรับฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนับตั้งแต่รับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย์
ทางการเงิน 

ขั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพยท์างการเงินถูกประเมินวา่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น ส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย ์        
ทางการเงินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเส่ียงจากการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไว ้ณ วนัท่ีรายงาน และความเส่ียงดา้น
เครดิต ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินดังกล่าวนั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯและบริษทัย่อย และขอ้มูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
การลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน เช่น คา้งช าระเกินกว่า 30 วนั ระยะเวลาติดตาม
สถานการณ์ช าระหน้ีส าหรับสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เงินให้สินเช่ือท่ีอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวงั (Early 
warning sign) ลูกหน้ีท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงและผู ้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิ เศษ  การ
เปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในของผูกู้น้บัแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และการถูก
จัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตให้มีอันดับท่ีต ่ากว่า ‘ระดับน่าลงทุน’ ( investment grade) หรือไม่
สามารถประเมินสถานะความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผูอ้อกตราสารส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีได ้
เป็นตน้ 

ในการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ 
จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส าหรับการประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย ์
ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น 
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ประเภทสินทรัพย ์วงเงินสินเช่ือ อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายใน สถานการณ์คา้งช าระ และปัจจยั
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานท่ีแสดง
วา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึงการคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีวา่ผูกู้ก้  าลงั
ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคญั การฝ่าฝืนข้อก าหนดตามสัญญา สถานะล้มละลายหรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเง่ือนไขใหม่ เน่ืองจากผูกู้ ้ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัหรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมี
หลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนยัส าคญั และไม่มีขอ้
บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้น
ปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล 
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และท า
การประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วง
น ้ าหนกัในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) 
และสถานการณ์ขาลง (Downturn scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น         
การใช้ตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคร่วมในการค านวณโดยหลกัไดแ้ก่แต่ไม่จ ากัดเพียง อตัราการว่างงาน 
ดชันีราคาอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ 
ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารฯ
และบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในจ านวนเดียวกนัน้ีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีดงักล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงินยงัคงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัเงินให้สินเช่ือ คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดท่ีธนาคารฯ
และบริษทัย่อยคาดวา่จะไดรั้บ ส่วนการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของสัญญาค ้าประกนัทาง
การเงินจะพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระให้กบัผูท่ี้ไดรั้บการค ้าประกนัสุทธิดว้ยจ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน 
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นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยของธนาคารฯแห่งหน่ึงรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) โดยบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี           
คาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีตาม 
สัญญาเช่า 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

2.4.6 การปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ถือเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ไม่
ว่าจะมีหรือไม่มีส่วนสูญเสีย ซ่ึงเป็นไปตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระ
หน้ีในอนาคตตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ของลูกหน้ีคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม 
ส่วนต่างของภาระหน้ีคงคา้งตามบญัชีของลูกหน้ีและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคต จะถูกบันทึกเป็นผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาใหม่ และถือเป็น              
ส่วนหน่ึงของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ผลแตกต่างดังกล่าวจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ปรับปรุง “ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาใหม่” กบั “ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ” ใน           
งบแสดงฐานะการเงิน 

2.4.7 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

หากธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะ
ถูกโอนให้แก่ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคา
โดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่มของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2.5 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงการใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชี
ส าหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีท่ีใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

2.5.1 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวมถึงภาระ
ผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้ประกนัทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับเงินให้สินเช่ือ      
แก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับรวมถึงภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน การค านวณ  
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารฯและบริษทัย่อยขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการประเมิน
การเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิต การพฒันาแบบจ าลองท่ีสลบัซับซ้อนและการใชชุ้ดขอ้มูลสมมติฐาน
หลายชุด รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ าลอง ซ่ึง                    
การประมาณการน้ีมีตวัแปรท่ีเก่ียวข้องจ านวนมาก ดังนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้

3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                 
มาถือปฏิบัติ 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีดังกล่าวโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติั ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม                
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 
1 มกราคม         

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       338,771 (400) - 338,371 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

 
53,695 

 
- 

 
53,695 

สิทธิในการเรียกคืนสินทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 947 - 56,758 
เงินลงทุนสุทธิ 395,228 (50,828) - 344,400 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ     1,959,765 (4,030) - 1,955,735 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 (133) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,895 3,895 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,165 (1,778) - 6,387 
รายไดค้า้งรับ 3,487 (712) - 2,775 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 23,842 5,576 - 29,418 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 215,823 167 - 215,990 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 51,869 (623) - 51,246 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 96,841 216 - 97,057 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 (133) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 3,895 3,895 
ประมาณการหน้ีสิน 15,240 1,514 - 16,754 
หน้ีสินอ่ืน 56,025 (127) - 55,898 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม                
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 
1 มกราคม         

2563 

ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 33,006 2,284 - 35,290 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 212,443 (961) - 211,482 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม           
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 
1 มกราคม         

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       338,274 (400) - 337,874 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

 
53,695 

 
- 

 
53,695 

สิทธิในการเรียกคืนสินทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 947 - 56,758 
เงินลงทุนสุทธิ 395,174 (50,828) - 344,346 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ     1,884,110 (4,030) - 1,880,080 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 (133) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,434 3,434 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,697 (2,214) - 3,483 
รายไดค้า้งรับ 3,193 (712) - 2,481 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 23,555 5,576 - 29,131 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 208,240 167 - 208,407 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 51,869 (623) - 51,246 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 51,323 216 - 51,539 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 (133) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 3,434 3,434 
ประมาณการหน้ีสิน 13,776 1,514 - 15,290 
หน้ีสินอ่ืน 48,240 (127) - 48,113 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 16,095 2,094 - 18,189 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 195,290 (1,207) - 194,083 
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3.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะธนาคาร 

การรับรู้ผลขาดทุนจากการให้สินเช่ือต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาด - (246) 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารหน้ีท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน (141) (141) 

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35 35 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่           
บริษทัจดทะเบียน 104 104 

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์            
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 98 98 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,607 1,607 
การรับรู้รายการปรับปรุงมูลค่าเน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงใน             
มูลค่ายติุธรรมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง (383) (383) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (2,281) (2,281) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน             
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (961) (1,207) 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภท
รายการและการวดัมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม
หลกัการ        
บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
 

     

เงินสด 68,434 - - - 68,434 68,434 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 

 
338,771 

 
- 

 
- 

 
- 338,371 338,371 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน - 53,695 - - - 53,695 

สินทรัพยใ์นการเรียกคืน
หลกัทรัพย ์ 67,350 - - - - - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 56,758 - - - 56,758 
เงินลงทุนสุทธิ 395,228 - 327,288 16,032 1,080 344,400 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ีย        

คา้งรับสุทธิ 
 

1,959,765 
 

- 
 

- 
 

- 1,955,735 1,955,735 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 - - - - - 
รายไดค้า้งรับ 3,487 - - - 2,775 2,775 
สินทรัพยอ์ื่นสุทธิ 23,842 - - - 29,418 29,418 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,912,821 110,453 327,288 16,032 2,395,813 2,849,586 

หน้ีสินทางการเงิน                             
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

      

เงินรับฝาก 2,155,865 - - - 2,155,865 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 215,823 - - - 215,990 215,990 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,744 - - - 4,744 4,744 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 - - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 51,869 51,246 - - - 51,246 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 96,841 - - - 97,057 97,057 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 - - - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 15,240 - - - 16,754 16,754 
หน้ีสินอ่ืน 56,025 - - - 55,898 55,898 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,663,890 51,246 - - 2,546,308 2,597,554 
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      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มูลค่าตาม
หลกัการ        
บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
 

     

เงินสด 68,362 - - - 68,362 68,362 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 

 
338,274 

 
- 

 
- 

 
- 337,874 337,874 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน - 53,695 - - - 53,695 
สิทธิในการเรียกคืนสินทรัพย ์ 67,350 - - - - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 56,758 - - - 56,758 
เงินลงทุนสุทธิ 395,174 - 327,288 16,032 1,026 344,346 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้ง
รับสุทธิ 

                       
1,884,110  - - - 1,880,080 1,880,080 

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133  - - - - - 
รายไดค้า้งรับ 3,193  - - - 2,481 2,481 
สินทรัพยอ์ื่นสุทธิ 23,555 - - - 29,131 29,131 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,835,962 110,453 327,288 16,032 2,318,954 2,772,727 

หน้ีสินทางการเงิน                             
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563       
เงินรับฝาก 2,158,460 - - - 2,158,460 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 

 
208,240 

 
- 

 
- 

 
- 

 
208,407 

 
208,407 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,744 - - - 4,744 4,744 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 - - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 51,869 51,246 - - - 51,246 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 51,323 - - - 51,539 51,539 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 - - - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 13,776 - - - 15,290 15,290 
หน้ีสินอ่ืน 48,240 - - - 48,113 48,113 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,604,135 51,246 - - 2,486,553 2,537,799 
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ตารางด้านล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีและตราสารทุน และประมาณการหน้ีสินส าหรับภาระผูกพนัภายหน้าซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น และค่าเผื่อการ       
ดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตาม
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม่ 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - รายการระหว่างธนาคารและ                
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 79 20 99 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจน
ครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 36 2 38 

ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 135,228 (1,795) 133,433 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 136,694 141 136,835 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม่ 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - รายการระหว่างธนาคารและ        
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจน
ครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 36 2 38 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 79 20 99 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 126,732 (1,795) 124,937 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 128,198 141 128,339 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

27 

3.2    สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะธนาคาร 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,238 2,349 
หกั: สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (243) (6) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายหรือยกเลิกอายสัุญญาเช่า 296 296 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (101) - 
บวก: สัญญาเช่าท่ีพิจารณาเพ่ิมเติม 977 977 
หกั: อื่น ๆ (137) (86) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (135) (96) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

3,895 
 

3,434 
 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,895 3,434 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะธนาคาร 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,518 2,346 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 231 - 
ยานพาหนะ 1,146 1,088 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,895 3,434 
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4. การด ารงเงินกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯได้ค  านวณเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงตั้ งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพิ่มเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุน
ขั้นต ่าอีกเกินกวา่ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกว่า
ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบจ านวนในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บการประกาศวา่เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มี
นัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายท่ี          
ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์
เส่ียงทั้งส้ินตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 2563 2562 

 มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 8.00 7.50 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 9.50 9.00 
อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน 12.00 11.50 

ขอ้มูลเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ี
จดัท าตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้ธนาคารฯจดัท า
และน าส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวนัส้ินไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลบน 
Web Site ของธนาคารฯส าหรับขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซ่ึงขอ้มูล ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2562 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบน้ี เป็นขอ้มูลตามรายงานท่ีไดจ้ดัส่งธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
ก าหนดแลว้ ดงัน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ   

ทุนช าระแลว้ 72,005 72,005 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834 20,834 
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 197,266 193,994 
รายการอื่นของส่วนของเจา้ของ 27,499 33,011 
รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (15,432) (22,340) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 1,074 1,100 

รวมเงินกองทนุชั้นท่ี 1 310,447 305,805 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 53,091 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 23,079 22,443 

รวมเงินกองทนุชั้นท่ี 2 76,170 75,534 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 386,617 381,339 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ   

ทุนช าระแลว้ 72,005 72,005 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834 20,834 
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 180,442 179,309 
รายการอื่นของส่วนของเจา้ของ 15,343 16,090 
รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (7,571) (9,977) 

รวมเงินกองทนุชั้นท่ี 1 288,254 285,462 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 53,091 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 22,273 21,525 

รวมเงินกองทนุชั้นท่ี 2 75,364 74,616 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 363,618 360,078 
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 อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 14.97 15.19 14.43 14.80 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 15.03 15.24 14.43 14.80 
อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน 18.71 19.01 18.20 18.66 

ธนาคารฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์และเร่ือง            
การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.ktb.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > การเปิดเผยข้อมูล            
ตามเกณฑ ์Basel 

วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล วนัท่ี 30 เมษายน 2563   
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

5.      ข้อมูลเพิม่เติม 

5.1 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

5.1.1  รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน              
เผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  - 519 - 513 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน              
ท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเพ่ิมขึ้น (2,910) - (2,716) - 

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการช าระหน้ี 153 1,026 153 1,026   

 

http://www.ktb.co.th/
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5.1.2  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบญัชี 1 มกราคม 2563 

กระแสเงินสด
จากกิจกรรม
จดัหาเงินสุทธิ 

รายการท่ี              
ไม่ใช่เงินสด               31 มีนาคม 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 96,841 992 546 98,379 

รวม 96,841 992 546 98,379 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบญัชี 1 มกราคม 2563 

กระแสเงินสด 
จากกิจกรรม
จดัหาเงินสุทธิ 

รายการท่ี           
ไม่ใช่เงินสด            31 มีนาคม 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 51,323 - 545 51,868 

รวม 51,323 - 545 51,868 

5.2 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวม 

 

เคร่ืองมือ     
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ        
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 59,282 59,282 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 470,362 470,362 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 45,217 - - - 45,217 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 92,613 - - - 92,613 
เงินลงทุนสุทธิ - 347,846 12,811 1,729 362,386 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 1,995,523 1,995,523 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 137,830 347,846 12,811 2,526,896 3,025,383 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวม 

 

เคร่ืองมือ     
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ        
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,352,523 2,352,523 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 177,063 177,063 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 4,877 4,877 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 93,530 - - - 93,530 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - 98,379 98,379 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 3,746 3,746 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 16,171 16,171 

เงินปันผลคา้งจ่าย - - - 10,529 10,529 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 93,530 - - 2,663,288 2,756,818 

ส ำหรับยอดต้นงวดของกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีแสดงตำมหลักเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรำยละเอียดตำมที่กล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 3.1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

เคร่ืองมือ       
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ          
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 59,273 59,273 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 470,027 470,027 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 45,229 - - - 45,229 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 92,613 - - - 92,613 
เงินลงทุนสุทธิ - 348,505 12,809 924 362,238 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 1,923,776 1,923,776 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 137,842 348,505 12,809 2,454,000 2,953,156 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

เคร่ืองมือ       
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ          
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,354,958 2,354,958 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 174,829 174,829 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 4,877 4,877 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 93,530 - - - 93,530 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - 51,868 51,868 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 3,715 3,715 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 14,702 14,702 

เงินปันผลคา้งจ่าย - - - 10,529 10,529 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 93,530 - - 2,615,478 2,709,008 

ส ำหรับยอดต้นงวดของกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีแสดงตำมหลักเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรำยละเอียดตำมที่กล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 3.1 

5.3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

เงินลงทุน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 18,585 - 18,585 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,486 - 1,498 - 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 19,582 - 19,582 - 

รวม 39,653 - 39,665 - 
 

อ่ืน ๆ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,447 - 4,447 - 
หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด 1,117 - 1,117 - 

รวม 5,564 - 5,564 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 45,217 - 45,229 - 
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5.4 ตราสารอนุพนัธ์ 

5.4.1 อนุพนัธ์เพื่อคา้ 

มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปล่ียน 48,874 51,154 2,324,344 31,047 27,323 2,083,533 
อตัราดอกเบ้ีย 33,955 30,793 2,473,573 18,789 17,215 2,177,441 
อื่น ๆ 9,339 10,312 204,729 5,975 7,331 163,262 

รวม 92,168 92,259 5,002,646 55,811 51,869 4,424,236 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปล่ียน 48,874 51,154 2,324,344 31,047 27,323 2,083,533 
อตัราดอกเบ้ีย 33,955 30,793 2,473,573 18,789 17,215 2,177,469 
อื่น ๆ 9,339 10,312 204,729 5,975 7,331 163,262 

รวม 92,168 92,259 5,002,646 55,811 51,869 4,424,264 

5.4.2 อนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงจ าแนกตามประเภทของการป้องกัน        
ความเส่ียงและตามประเภทความเส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม และ
ความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  มูลค่าตามบญัชี 

รายการในงบ
แสดงฐานะ
การเงินท่ีรวม
เคร่ืองมือท่ีใช้

ป้องกนัความเส่ียง 

การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายตุธิรรมซ่ึงใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการรับรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผลของ
การป้องกนัความเส่ียง 

ความไมม่ีประสิทธิผล
ของการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีไดรั้บรู้ในงบ

ก าไรขาดทุน 

รายการในงบก าไร
ขาดทุนท่ีรวมความไมม่ี
ประสิทธิผลของการ
ป้องกนัความเส่ียง ประเภทความเส่ียง 

จ านวนเงิน
ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้      
สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย - ป้องกนัความ
เส่ียงของเงินกูย้ืมสกุล
เงินบาทท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 3,350 204 - 

สินทรัพย ์
(หน้ีสิน) 

ตราสารอนุพนัธ์ 27 1 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรม
เพื่อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย - ป้องกนัความ
เส่ียงของตราสารหน้ีท่ี
ออกสกุลเงินบาทท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 10,000 231 - 

สินทรัพย ์
(หน้ีสิน) 

ตราสารอนุพนัธ์ 71 - 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรม
เพื่อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ 

มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดใหเ้ป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มูลค่าตามบญัชี 

มูลค่าสะสมของการ
ปรับปรุงมูลค่าเน่ืองจาก
การป้องกนัความเส่ียงใน
มูลค่ายตุธิรรมซ่ึงรวมอยู่
ในมูลค่าตามบญัชีของ
รายการท่ีมีการป้องกนั

ความเส่ียง 
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงินท่ีรวม

รายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง 

การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายตุธิรรมซ่ึงใช้
เป็นเกณฑใ์นการรับรู้
ความไมม่ีประสิทธิผล

ของการป้องกนั                
ความเส่ียง 

มูลค่าสะสมของส่วนปรับปรุง
มูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในมูลค่า
ยตุิธรรมท่ีคงเหลืออยูใ่นงบ
แสดงฐานะการเงินส าหรับ
รายการท่ีมีการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีไดห้ยดุปรับผลก าไร
ขาดทุนจากการป้องกนั             

ความเส่ียง ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้       
เงินกูย้ืมสกุลเงินบาทท่ี
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - (3,544) - (194) 

รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ (26) - 

ตราสารหน้ีท่ีออกสกุล
เงินบาทท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี - (10,287) - (287) 

ตราสารหน้ีท่ีออก          
และเงินกูย้ืม (71) - 
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การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด และ
ความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด มีรายละเอียดดงัน้ี 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

จ านวนเงิน
ตามสัญญา 

มูลค่าตามบญัชี 

รายการใน
งบแสดง
ฐานะ

การเงินท่ี
รวม

เคร่ืองมือท่ี
ใชป้้องกนั
ความเส่ียง 

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนั
ความเส่ียง 

ก าไร
ขาดทุนจาก
การป้องกนั
ความเส่ียง
ท่ีรับรู้ใน
ก าไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
อื่น 

ความไม่มี
ประสิทธิ 
ผลของการ
ป้องกนัความ
เส่ียงท่ีไดรั้บรู้
ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

รายการในงบ
ก าไรขาดทุนท่ี
รวมความไม่มี
ประสิทธิผล
ของการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับการ
ป้องกนัความ
เส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีถูก

ปรับปรุงรายการ
ไปยงัก าไรหรือ

ขาดทุน 

รายการในงบ
ก าไรขาดทุนท่ี

รวมการ
ปรับปรุง
รายการ ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลีย่น        
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท :        
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 
ป้องกนัความเส่ียงของ
เงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 8,270 - (474) 

สินทรัพย ์
(หน้ีสิน) 
ตราสาร
อนุพนัธ์ (513) (513) - 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ 465 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ / 
ดอกเบ้ียรับ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท : เยน) 
- ป้องกนัความเส่ียงของ
เงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินเยนท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 12,429 - (714) 

สินทรัพย ์
(หน้ีสิน) 
ตราสาร
อนุพนัธ์ (665) (665) - 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ 627 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ / 
ดอกเบ้ียรับ 
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       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

จ านวนเงิน
ตามสัญญา 

มูลค่าตามบญัชี 

รายการใน
งบแสดง
ฐานะ

การเงินท่ี
รวม

เคร่ืองมือท่ี
ใชป้้องกนั
ความเส่ียง 

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนั
ความเส่ียง 

ก าไร
ขาดทุนจาก
การป้องกนั
ความเส่ียง
ท่ีรับรู้ใน
ก าไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
อื่น 

ความไม่มี
ประสิทธิ 
ผลของการ
ป้องกนัความ
เส่ียงท่ีไดรั้บรู้
ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

รายการในงบ
ก าไรขาดทุนท่ี
รวมความไม่มี
ประสิทธิผล
ของการ

ป้องกนัความ
เส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับการ
ป้องกนัความ
เส่ียงในกระแส
เงินสดท่ีถูก

ปรับปรุงรายการ
ไปยงัก าไรหรือ

ขาดทุน 

รายการในงบ
ก าไรขาดทุนท่ี

รวมการ
ปรับปรุง
รายการ ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ียขา้มสกลุเงิน
ต่างประเทศ (บาท : ยูโร) 
- ป้องกนัความเส่ียงของ
เงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 1,676 - (83) 

สินทรัพย ์
(หน้ีสิน) 
ตราสาร
อนุพนัธ์ (82) (82) - 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ 95 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ / 
ดอกเบ้ียรับ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท :            
ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) - 
ป้องกนัความเส่ียงของ
เงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินดอลล่าร์
ออสเตรเลียท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 302 10 - 

สินทรัพย ์
(หน้ีสิน) 
ตราสาร
อนุพนัธ์ 16 16 - 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ (15) 

ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อคา้
และปริวรรต
เงินตรา

ต่างประเทศ / 
ดอกเบ้ียรับ 

มูลค่าท่ีเก่ียวข้องกับรายการท่ีก าหนดให้เป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

รายการในงบแสดงฐานะ
การเงินท่ีรวมรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียง 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยตุิธรรมซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนัความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับการป้องกนั

ความเส่ียงใน
กระแสเงินสด 

เงินส ารองส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสดส่วนท่ีไม่ไดใ้ชก้าร
บญัชีป้องกนัความเส่ียงแลว้ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน         
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี (วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอื่น) เงินลงทุนสุทธิ 513 (53) - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินเยนท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอื่น) เงินลงทุนสุทธิ 665 (23) - 
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   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

รายการในงบแสดงฐานะ
การเงินท่ีรวมรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียง 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยตุิธรรมซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนัความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับการป้องกนั

ความเส่ียงใน
กระแสเงินสด 

เงินส ารองส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสดส่วนท่ีไม่ไดใ้ชก้าร
บญัชีป้องกนัความเส่ียงแลว้ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ)    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน 
ยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอื่น) เงินลงทุนสุทธิ 82 17 - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงิน         
ดอลล่าร์ออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี (วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น) เงินลงทุนสุทธิ (16) (1) - 

รายการกระทบยอดเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงท่ี รับรู้ในส่วนของเจ้าของแยกตาม
ประเภทความเส่ียงมีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

เงินส ารองส าหรับการป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส่วนต่างอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศของ

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้น
การป้องกนัความเส่ียง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 12 (49) 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล :   

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลี่ยน (1,244) - 
จ านวนสุทธิท่ีโอนรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน :   

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลี่ยน 1,172 - 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง - (25) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (60) (74) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

39 

5.5 เงินลงทุนสุทธ ิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดเงินลงทุนดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 1,729 - 924 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 347,846 - 348,505 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 12,811 - 12,809 - 

เงินลงทุนเพื่อคา้ - 48,252 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - 344,198 - 344,856 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 1,737 - 1,028 
เงินลงทุนทัว่ไป - 1,041 - 1,038 
 362,386 395,228 362,238 395,174 

5.5.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 805 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 473 473 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 488 488 

รวม 1,766 961 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (37) (37) 

รวม 1,729 924 

5.5.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 298,570 298,570 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 9,614 10,273 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 39,662 39,662 

รวม 347,846 348,505 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (95) (95) 
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5.5.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 9,286 97 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 251 - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 878 - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 2,396 7 
อื่น ๆ  - 1 
รวม 12,811 105 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 9,286 97 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 251 - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 876 - 
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 2,396 7 
อื่น ๆ  - 1 
รวม 12,809 105 

5.5.4 เงินลงทุนเพื่อคา้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 29,737 29,737 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26 26 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 18,489 18,489 

รวม 48,252 48,252 
 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

41 

5.5.5 เงินลงทุนเผื่อขาย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 278,825 278,825 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 15,730 16,388 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 36,527 36,527 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 12,849 12,849 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 267 267 

รวม 344,198 344,856 

5.5.6 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/ราคาทุน          
ตดัจ าหน่าย 

ราคาทุน/ราคาทุน           
ตดัจ าหน่าย 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 709 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 605 605 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 459 459 
รวม 1,773 1,064 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (36) (36) 

รวม 1,737 1,028 

5.5.7 เงินลงทุนทัว่ไป 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/ราคาทุน          
ตดัจ าหน่าย 

ราคาทุน/ราคาทุน                 
ตดัจ าหน่าย 

ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,242 2,239 
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 3 3 
อื่น ๆ 1 1 

รวม 2,246 2,243 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,205) (1,205) 

รวม 1,041 1,038 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

42 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีการจ าหน่าย          
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออก
จากบญัชี  

5.5.8 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ื์นซ่ึงธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป               
ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่ม โดยแสดงในราคามูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,238 1,538 

5.5.9 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 3 บริษทั มีราคาทุนจ านวน 
0.10 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมจ านวน 28 ลา้นบาท โดยธนาคารฯไดต้ั้งค่าเผ่ือการปรับมูลค่าไวแ้ลว้ 

5.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 

5.6.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   

  31 มีนาคม 2563 เงินปันผลส าหรับ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 

ร้อยละของ
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
เงินลงทุน      

(วิธีราคาทุน) 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี             

31 มีนาคม 2563 
บริษัทย่อย      

กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง      
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ธุรกิจบริการดา้นกฎหมาย หุ้นสามญั 100.00 30 - 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั 

ธุรกิจบริการ หุ้นสามญั 100.00 140 59 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 100.00 211  500 

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั บริการงานดา้นสารสนเทศ หุ้นสามญั 100.00 1,300 - 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั * เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 100.00 1,000 - 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ** ท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน า         

ดา้นการเงิน 
หุ้นสามญั 100.00 40 - 

บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจบตัรเครดิต หุ้นสามญั 49.29 2,150 - 
บริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 
หุ้นสามญั 24.95 13  - 

บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย หุ้นสามญั 24.95 15  - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   

  31 มีนาคม 2563 เงินปันผลส าหรับ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 

ร้อยละของ
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
เงินลงทุน      

(วิธีราคาทุน) 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี             

31 มีนาคม 2563 
กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม      
บริษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย   - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย   - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย   - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย   - - 
รวม    4,899 559 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า***    (799) - 
รวม    4,100 559 
บริษัทร่วม      
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัชีวิต หุ้นสามญั 50.00 4,072 - 

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัวินาศภยั หุ้นสามญั 45.00 1,519 134 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 49.00 87  - 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 50.00 1,069 - 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 19.86 36  - 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17 117  - 
รวม   

 
6,900 134 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ  
 

11,000 693 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 ธนัวาคม 2562 เงินปันผลส าหรับ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท
หลกัทรัพย ์          
ท่ีลงทุน 

ร้อยละของ
หลกัทรัพย ์       
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน        
(วิธีราคาทุน) 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี           

31 มีนาคม 2562 
บริษัทย่อย      

กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง      

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ธุรกิจบริการดา้นกฎหมาย  หุ้นสามญั  100.00 30 27 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั 

ธุรกิจบริการ หุ้นสามญั 100.00 140 119 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 100.00 211  455 

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั บริการงานดา้นสารสนเทศ  หุ้นสามญั  100.00 1,300 79 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั * เช่าซ้ือ  หุ้นสามญั  100.00 1,000 - 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ** ท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าดา้น

การเงิน 
หุ้นสามญั 100.00 40 - 

บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจบตัรเครดิต  หุ้นสามญั  49.10 1,980 - 
บริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
หุ้นสามญั 24.95 13 - 

บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั **** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  หุ้นสามญั  24.95 15 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 เงินปันผลส าหรับ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท
หลกัทรัพย ์          
ท่ีลงทุน 

ร้อยละของ
หลกัทรัพย ์       
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน        
(วิธีราคาทุน) 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี           

31 มีนาคม 2562 
กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม   

   

บริษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากดั ***** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  
 

- - 
บริษทั เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั ***** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  

 
- - 

บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากดั ***** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  
 

- - 
บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากดั ***** ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  

 
- - 

รวม   
 

4,729 680 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ***   

 
(799) - 

รวม   
 

3,930  680  
บริษัทร่วม      
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัชีวิต หุ้นสามญั 50.00 4,072 - 

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัวินาศภยั หุ้นสามญั 45.00 1,519 - 

บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั เช่าซ้ือ  หุ้นสามญั  49.00 87 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  ธุรกิจหลกัทรัพย ์  หุ้นสามญั  50.00 1,069 - 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั บริการ  หุ้นสามญั  19.82 36  - 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ  หุ้นสามญั  22.17 117 - 

รวม    6,900 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ    10,830 680 
 

 * อยูร่ะหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
** อยูร่ะหว่างการด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินธุรกิจ  
*** ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบญัชี 

**** ธนาคารลงทุนใน บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ร้อยละ  24.95 และลงทุนทางออ้มผ่าน บริษัท              
บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคารลงทุนใน บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ  49.29 และ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ลงทุนใน บริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั และ บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั ร้อยละ 75.055 

***** ธนาคารลงทุนทางออ้มผ่าน บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั โดย บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั ลงทุนใน บริษทั เคทีซี  พิโก 
(ชลบุรี) จ ากัด บริษทั เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด และ บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด              
ร้อยละ 100 
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5.6.2 งบการเงินรวม 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   31 มีนาคม 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 

ร้อยละของ
หลกัทรัพย ์        
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน        
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วนไดเ้สีย) 

บริษัทร่วม      

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต ประกนัชีวิต  หุ้นสามญั  50.00 594 21,235 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั ประกนัวินาศภยั  หุ้นสามญั  45.00 971 2,797 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง เช่าซ้ือ  หุ้นสามญั  49.00 87 734 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ ธุรกิจหลกัทรัพย ์  หุ้นสามญั  50.00 1,069 1,156 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บริการ  หุ้นสามญั  19.86 36 405 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  บริการ หุ้นสามญั 22.17 117 105 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ    2,874 26,432 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 

ร้อยละของ
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
เงินลงทุน         

(วิธีราคาทุน) 
เงินลงทุน         

(วิธีส่วนไดเ้สีย) 

บริษัทร่วม      

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต ประกนัชีวิต  หุ้นสามญั  50.00 594 25,663 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั ประกนัวินาศภยั  หุ้นสามญั  45.00 971 2,952 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง เช่าซ้ือ  หุ้นสามญั  49.00 87 695 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ ธุรกิจหลกัทรัพย ์  หุ้นสามญั  50.00 1,069 1,148 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บริการ  หุ้นสามญั  19.82 36 379 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  บริการ หุ้นสามญั 22.17 117 109 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ    2,874 30,946 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของ
บริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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5.6.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัร่วม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 "ยงัไม่ไดส้อบทาน" "ตรวจสอบแลว้" 

ช่ือบริษทั สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
ส่วนของ           
ผูถ้ือหุ้น สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 

ส่วนของ            
ผูถ้ือหุ้น 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 324,418 281,949 42,469 334,284 282,958 51,326 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 10,128 4,167 5,961 10,506 3,946 6,560 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 12,867 11,369 1,498 12,908 11,490 1,418 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 6,127 3,815 2,312 6,182 3,886 2,296 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ 2,313 275 2,038 2,266 348 1,918 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  508 36 472 526 36 490 

 356,361 301,611 54,750 366,672 302,664 64,008 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 
 "ยงัไม่ไดส้อบทาน" "สอบทานแลว้" 

ช่ือบริษทั รายไดร้วม 
ก าไร (ขาดทุน) 

สุทธิ รายไดร้วม 
ก าไร (ขาดทุน) 

สุทธิ 
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต   14,580 311 18,203 411 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั  724 198 692 151 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง  254 72 227 48 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 307 39 261 (9) 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์  303 137 241 80 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  4 (14) - - 

 16,172 743 19,624 681 
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5.7 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

5.7.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม   
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม   
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 166,716 168,673 166,716 168,673 
เงินให้กูย้ืม 1,459,360 1,407,818 1,379,807 1,324,106 
ตัว๋เงิน 498,430 505,162 503,560 512,322 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,916 3,599 1 1 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,070 1,165    - - 
อื่น ๆ 3,823 3,925 1,160 1,247 
หกั รายไดร้อตดับญัชี (428) (469) (51) (36) 
รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 2,131,887 2,089,873 2,051,193 2,006,313 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 5,794 5,160 5,225 4,569 
รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี                   
บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 2,137,681 2,095,033 2,056,418 2,010,882 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     
1. เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
รายสินเช่ือ - (66,723) - (64,394) 
รายกลุ่ม - (4,046) - - 

2. เงินส ารองส่วนเกิน - (64,459) - (62,338) 
หกั ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - (40) 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (142,158) - (132,642) - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,995,523 1,959,765 1,923,776 1,884,110 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือตามโครงการนโยบายภาครัฐ โดยรวมเงินให้
สินเช่ือท่ีเป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ได้แก่ โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต ่าเพื่อปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผูป้ระกอบกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ               
3 จงัหวดัชายแดนใต ้โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลงังานโดยสถาบนัการเงิน ระยะท่ี  6 
และโครงการสินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้ม รวมเป็นจ านวนเงิน 29,516 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้กูย้ืมอ่ืน ๆ จ านวน 1,160 ลา้นบาท 
และ 1,247 ล้านบาท ได้รวมหน้ีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหน้ีแทนลูกค้ารายท่ีผิดนัดตามสัญญา                    
ซ่ึงธนาคารฯเป็นผู ้รับรองหรือค ้ าประกันไว้แล้ว จ านวน  1,104 ล้านบาท และ 1,198 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
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5.7.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 
  เงินให้สินเช่ือและ            

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                              
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,747,267 28,339 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                                   
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 276,511 38,493 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                                                           
(Non-Performing) 113,903 75,326 

รวม 2,137,681 142,158  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ ยอดสุทธิท่ีใช ้ อตัราท่ีใช ้  
 และดอกเบ้ีย ในการตั้งค่าเผ่ือ ในการตั้งค่าเผ่ือ ค่าเผื่อ 
 คา้งรับ หน้ีสงสัยจะสูญ  (1) หน้ีสงสัยจะสูญ (%) (2) หน้ีสงสัยจะสูญ  

1.  เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

จดัชั้นปกติ 1,923,616 883,841 1 13,908 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 68,696 30,545 2 8,478 
จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 12,780 6,429 100 6,433 
จดัชั้นสงสัย  12,647 4,527 100 4,547 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 77,294 37,398 100 37,403 

2.  เงินส ารองส่วนเกิน    64,459 
รวม  2,095,033 962,740  135,228 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

49 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 
  เงินให้สินเช่ือและ         

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,687,980 25,939 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั             
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 260,412 36,067 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                 
(Non-Performing) 108,026 70,636 

รวม 2,056,418 132,642 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ ยอดสุทธิท่ีใช ้ อตัราท่ีใช ้  
 และดอกเบ้ีย ในการตั้งค่าเผ่ือ ในการตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อ 
 คา้งรับ หน้ีสงสัยจะสูญ  (1) หน้ีสงสัยจะสูญ (%) (2) หน้ีสงสัยจะสูญ  

1.  เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

จดัชั้นปกติ 1,844,573 808,034 1 11,391 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 67,026 29,098 2 7,942 
จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 12,528 6,200 100 6,204 
จดัชั้นสงสัย  12,494 4,388 100 4,409 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 74,261 34,444 100 34,448 

2.  เงินส ารองส่วนเกิน    62,338 
รวม  2,010,882 882,164  126,732 
(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในกำรต้ังค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ หมำยถึง ยอดคงค้ำงของเงินต้นท่ีไม่รวมดอกเบีย้ค้ำงรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนีห้ลัง
หักมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย
หลักประกัน 

(2)  รวมวิธีอัตรำร้อยละกำรสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 
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5.7.3 เงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียค้างรับกับบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ได้แก่ บริษัท                  
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จ านวน 1 ราย ยอดหน้ีจ านวน 
8,420 ลา้นบาท ซ่ึงไดก้นัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เป็นจ านวนเงิน 3,059 ลา้นบาท และ 2 ราย 
ยอดหน้ีจ านวน 8,501 ล้านบาท ซ่ึงได้กันค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจ านวนเงิน 3,141            
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 5.7.4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 1,961 1,973 52 3,986 2,532 2,169 63 4,764 
หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (377)    (433) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    3,609    4,331 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี              
คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    (418)    (515) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า-สุทธิ    3,191    3,816 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 1 - - 1 1 - - 1 
หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    -    - 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    1    1 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี              
คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    (1)    (1) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า-สุทธิ    -    - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

51 

5.8 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงินท่ี
ไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้งวด - - - 1,235 1,235 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 505 1,126 4 (1,235) 400 

 505 1,126 4 - 1,635 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด 439 152 (4) - 587 
ยอดปลายงวด 944 1,278 - - 2,222 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ยอดตน้งวด - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด (1) (1) - - (2) 
ยอดปลายงวด - - 36 - 36 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย                
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ยอดตน้งวด - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน              
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        
ในระหว่างงวด (2) (3) - - (5) 
ยอดปลายงวด 10 5 79 - 94 
      



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

52 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงินท่ี
ไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้งวด - - - 135,228 135,228 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 24,535 44,458 64,480 (135,228) (1,755) 

 24,535 44,458 64,480 - 133,473 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด 3,886 (5,927) 11,525 - 9,484 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - - 19 - 19 
หน้ีสูญตดับญัชี (82) (38) (698) - (818) 
ยอดปลายงวด 28,339 38,493 75,326 - 142,158 
(1) ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมลูค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และLifetime ECL ตาม
หลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล         
ขอ้ 2.3 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 

ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง           
ส่วนท่ีเกิน
เกณฑ ์ธปท. รวม 

ยอดตน้งวด 13,399 11,585 7,899 9,196 33,008 58,667 133,754 
หน้ีสงสัยจะสูญ 648 (1,942) 3,285 (4,571) 21,181 5,239 23,840 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโอนไป
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - - - - (40) 

หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - - 2,320 - 2,320 
หน้ีสูญตดับญัชี (144) (1,126) (4,751) (101) (19,054) - (25,176) 
อ่ืน ๆ 5 1 - 23 (52) 553 530 

ยอดปลายงวด 13,908 8,478 6,433 4,547 37,403 64,459 135,228 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้งวด - - - 1,235 1,235 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 505 1,126 4 (1,235) 400 

 505 1,126 4 - 1,635 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด 439 152 (4) - 587 
ยอดปลายงวด 944 1,278 - - 2,222 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย      
ยอดตน้งวด - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด (1) (1) - - (2) 
ยอดปลายงวด - - 36 - 36 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย              
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ยอดตน้งวด - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น       
ในระหว่างงวด (2) (3) - - (5) 

ยอดปลายงวด 10 5 79 - 94 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้งวด - - - 126,732 126,732 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 22,204 41,956 60,817 (126,732) (1,755) 

 22,204 41,956 60,817 - 124,977 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด 3,817 (5,851) 10,199 - 8,165 
หน้ีสูญตดับญัชี (82) (38) (380) - (500) 

ยอดปลายงวด 25,939 36,067 70,636 - 132,642 
(1) ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมลูค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และLifetime ECL ตาม
หลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 

 

ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง           
ส่วนท่ีเกิน
เกณฑ ์ธปท. รวม 

ยอดตน้งวด 11,143 11,091 7,689 9,020 30,109 56,288 125,340 
หน้ีสงสัยจะสูญ 243 (3,110) (1,485) (4,634) 20,989 5,497 17,500 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโอนไป 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - - - - (40) 

หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - - 2,236 - 2,236 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (18,834) - (18,834) 
อ่ืน ๆ 5 1 - 23 (52) 553 530 

ยอดปลายงวด 11,391 7,942 6,204 4,409 34,448 62,338 126,732 
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5.9 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดตน้งวด 40 - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) (40) - 

 - - 
โอนมาจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - 40 

ยอดปลายงวด - 40 

(1) ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และLifetime ECL 
ตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 2.3 

ธนาคารฯจะโอนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไปเป็นค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับ
ลูกหน้ีท่ีได้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและโอนกลับเป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีปฏิบัติตาม
เง่ือนไขใหม่ไม่ได ้

ธนาคารฯไม่ได้ตัดจ าหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นรายได้เม่ือได้รับช าระ               
โดยโอนกลับเป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เน่ืองจากหน้ี ท่ีปรับโครงสร้างหน้ีมีโอกาสกลับเป็นหน้ี               
ดอ้ยคุณภาพอีก 

5.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภททรัพยสิ์นรอการขาย 
ยอด             

ตน้งวด 
เพ่ิมขึ้น/   
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด          
ปลายงวด 

ยอด             
ตน้งวด 

เพ่ิมขึ้น/   
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด          
ปลายงวด 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี         

อสังหาริมทรัพย ์         

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 31,675 527 (247) 31,955 30,718 5,386 (4,429) 31,675 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 8,461 817 (39) 9,239 6,081 2,632 (252) 8,461 
สังหาริมทรัพย ์ 192 2 (6) 188 297 41 (146) 192 
รวม 40,328 1,346 (292) 41,382 37,096 8,059 (4,827) 40,328 
อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารท่ีปิดท าการ) 69 312 (3) 378 69 - - 69 
ทรัพยสิ์นรอการขายระหว่าง
ด าเนินการ 986 460 (986) 460 902 986 (902) 986 

รวม 41,383 2,118 (1,281) 42,220 38,067 9,045 (5,729) 41,383 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (9,201) (221) 62 (9,360) (2,084) (7,117) - (9,201) 

รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 32,182 1,897 (1,219) 32,860 35,983 1,928 (5,729) 32,182 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภททรัพยสิ์นรอการขาย 
ยอด           

ตน้งวด 
เพ่ิมขึ้น/  
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด          
ปลายงวด 

ยอด           
ตน้งวด 

เพ่ิมขึ้น/  
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

ยอด          
ปลายงวด 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี         

อสังหาริมทรัพย ์         

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 31,675 527 (247) 31,955 30,718 5,386 (4,429) 31,675 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 8,461 817 (39) 9,239 6,081 2,632 (252) 8,461 
สังหาริมทรัพย ์ 111 - - 111 111 - - 111 
รวม 40,247 1,344 (286) 41,305 36,910 8,018 (4,681) 40,247 
อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารท่ีปิดท าการ) 69 312 (3) 378 69 - - 69 
ทรัพยสิ์นรอการขายระหว่าง
ด าเนินการ 986 460 (986) 460 902 986 (902) 986 

รวม 41,302 2,116 (1,275) 42,143 37,881 9,004 (5,583) 41,302 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (9,126) (221) 57 (9,290) (1,967) (7,159) - (9,126) 

รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 32,176 1,895 (1,218) 32,853 35,914 1,845 (5,583) 32,176 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น   
รอการขาย จ านวน 14 ลา้นบาท และ 878 ลา้นบาท ตามล าดบั (ก่อนรวมรายไดค้่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลูกคา้จ่าย
แทนจ านวน 8 ลา้นบาท และ 74 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 25 ล้านบาท และ 231 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 

5.11 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม  

จ าแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม 
  อตัรา ครบก าหนด 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
  (ร้อยละ)        

หุ้นกูร้ะยะยาว          

ปี 2558  บาท  3.14 - 4.00 2562 - 2568 4,695 - 4,695 4,695 - 4,695 
ปี 2559  บาท  2.12 - 4.00 2562 - 2569 14,600 - 14,600 14,600 - 14,600 
ปี 2560  บาท  2.46 - 3.80 2565 - 2570 11,041 - 11,041 11,043 - 11,043 
ปี 2561  บาท  2.20 - 3.83 2563 - 2571 9,060 - 9,060 9,065 - 9,065 
ปี 2562  บาท  2.40 - 3.20 2564 - 2565 6,115 - 6,115 6,115 - 6,115 
ปี 2563 บาท 2.65 2563 - 2573 1,000 - 1,000 - - - 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ             
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

      
   

คร้ังท่ี 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 - 7,581 7,581 - 7,322 7,322 
คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
อื่นๆ          
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน * บาท - 2555 - - - 1 - 1 
บวก ค่าเผื่อปรับมูลค่า     287 - 287 - - - 
รวม    90,798 7,581 98,379 89,519 7,322 96,841 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 
    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  อตัรา ครบก าหนด 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
  (ร้อยละ)        

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ           
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

คร้ังท่ี 1/2558  ริงกิตมาเลเซีย  5.10 2568 - 7,581 7,581 - 7,322 7,322 
คร้ังท่ี 1/2560  บาท  3.40 2570 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
อื่นๆ          
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน *  บาท  - 2555 - - - 1 - 1 
บวก ค่าเผื่อปรับมูลค่า    287 - 287 - - - 
รวม    44,287 7,581 51,868 44,001 7,322 51,323 

* ตัว๋แลกเงินระยะสั้นไดร้วมตัว๋แลกเงินท่ีครบก าหนดแลว้แต่ลูกคา้ยงัไม่สามารถไถ่ถอนได ้

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิภายใตโ้ครงการ Malaysian Ringgit Medium Term Note Programme วงเงิน 5,000 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

เม่ือวัน ท่ี  6 กรกฎาคม  2558 ธนาคารฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิท ธิตาม เกณฑ์  Basel III 
(Subordinated Tier 2) จ านวน 1,000 ลา้นริงกิตมาเลเซีย อายหุุ้นกู้ 10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ต่อปี 
การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีธนาคารก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2560 วงเงิน 20,000 ลา้นบาท จ านวน 20 ลา้นหน่วย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.40 
ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายุ          
ตราสารครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได ้                
ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การยนิยอมจากผูถื้อตราสาร 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2562 วงเงิน 24,000 ลา้นบาท จ านวน 24 ลา้นหน่วย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 
ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอาย ุ  
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได ้                  
ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การยนิยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว  

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือ ณ วนัครบก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ 
หลงัวนัครบรอบ 5 ปี หรือภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด  
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5.12 ประมาณการหนีสิ้น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ
และสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 818 - 818 - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,663 14,419 13,212 12,973 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีท่ีธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลย 683 687 672 687 

ประมาณการหน้ีสินอ่ืน  7 134 - 116 

 รวมประมาณการหน้ีสิน 16,171 15,240 14,702 13,776 

5.12.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกัน
ทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงิน
สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงินจ าแนกตามประเภทการจดัชั้นได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 

 ภาระผูกพนัวงเงิน
สินเช่ือและสัญญาค ้า
ประกนัทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 

ภาระผูกพนัวงเงิน
สินเช่ือและสัญญาค ้า
ประกนัทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  
(Performing) 1,086,243 479 1,086,243 479 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  
(Under-Performing) 112,844 107 112,844 107 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า          
ดา้นเครดิต (Non-Performing) 8,920 232 8,920 232 

รวม 1,208,007 818 1,208,007 818 
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การเปล่ียนแปลงของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ
และสัญญาค ้าประกนัทางการเงินมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงินท่ี
ไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

ยอดตน้งวด - - - 116 116 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 744 663 223 (116) 1,514 

 744 663 223 - 1,630 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด (277) (559) 1 - (835) 
ออกภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ / หนงัสือค ้า
ประกนัใหม ่ 12 3 9 - 24 
ตดัรายการออกจากบญัชี - - (1) - (1) 
ยอดปลายงวด 479 107 232 - 818 
(1) ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมลูค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และLifetime ECL ตาม
หลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล            
ขอ้ 2.3 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงินท่ี
ไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

ยอดตน้งวด - - - 116 116 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 744 663 223 (116) 1,514 

 744 663 223 - 1,630 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างงวด (277) (559) 1 - (835) 
ออกภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ / หนงัสือค ้า
ประกนัใหม ่ 12 3 9 - 24 
ตดัรายการออกจากบญัชี - - (1) - (1) 

ยอดปลายงวด 479 107 232 - 818 
(1) ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมลูค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และLifetime ECL ตาม
หลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 

5.13 ทุนเรือนหุ้น 

5.13.1 หุน้สามญั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 
13,976,061,250 หุน้ 

5.13.2 หุน้บุริมสิทธิ 

หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงินเต็มมูลค่าท่ีตราไว ้สภาพของหุ้นมีลักษณะพิเศษ 
นอกจากมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลอย่างหุ้นสามญัแลว้ ยงัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
พิเศษในอตัราคงท่ีร้อยละสามต่อปี ก่อนหุน้สามญั เม่ือมีการจ่ายเงินปันผล 
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5.13.3 ธนาคารฯเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้น ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 จ านวน 7,655,885,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.76 ของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

5.14 ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ธนาคารฯจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น                 
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า                  
ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงธนาคารฯไดก้นัส ารองตามกฎหมายไว้
เตม็จ านวนแลว้ 

5.15 เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวันท่ี  25 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี  6/2563 มีมติอนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากผล
ประกอบการปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิและผูถื้อหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.9075 และ 0.753 บาท 
ตามล าดบั รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจ านวน 10,529 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 
2563 ดงันั้น จึงแสดงรายการดงักล่าวไวใ้นรายการบญัชี “เงินปันผลคา้งจ่าย” 

5.16 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 7,594 8,128 
การค ้าประกนัการกูยื้มเงิน 9 3,544 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 5,841 6,589 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 51,458 53,244 
ภาระของสถาบนัการเงินจากการรับรอง 124 - 
ภาระผกูพนัอื่น   
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 156,139 153,649 
การค ้าประกนัอ่ืน 187,806 180,861 

รวม 408,971 406,015 

นอกจากหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯ             
ยงัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องคดีรายท่ีส าคัญจ านวน 14,720 ล้านบาท และ 13,349 ล้านบาท 
ตามล าดบั ในจ านวนน้ีไดร้วมคดีซ่ึงศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์และฎีกา 
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5.17 สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพนัและข้อจ ากดั 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั   

หลกัประกนัต่อศาล 423 498 
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 19,976 26,051 

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีให้สิทธ์ิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืน           
หรือซ้ือก่อน) 8,564 8,435 

รวม 28,963 34,984 

5.18 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

5.18.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือแก่พนักงานชั้นบริหาร
ตั้ งแต่ผู ้บริหารกลุ่มขึ้ นไป จ านวน 110 ล้านบาท และ 121 ล้านบาท และยอดคงค้างถัวเฉล่ีย                       
ณ ส้ินเดือน จ านวน 114 ลา้นบาท และ 119 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือและภาระผูกพนัแก่สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลตามย่อหนา้แรก 
โดยมียอดคงค้าง ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5 ล้านบาท และ                    
6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

5.18.2 เงินใหสิ้นเช่ือ ภาระผกูพนั ตราสารอนุพนัธ์ และสินทรัพยอ่ื์น 

เงินให้สินเช่ือและภาระผูกพนัให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบลูกคา้ทัว่ไป  
มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินให้สินเช่ือ     

กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 - 1 - 1 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีตั้งแต่    
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,411 8,490 8,411 8,490 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ (3,059) (3,141) (3,059) (3,141) 

รวม 5,352 5,350 5,352 5,350 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินให้สินเช่ือ (ต่อ)     

บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 7 8 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 1,972 2,089 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 3,000 3,693 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - - - 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2,130 3,491 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ - - (71) (93) 

รวม - - 7,038 9,188 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5,792 5,739 5,792 5,738 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั - 605 - 605 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1 1 1 1 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ (58) (63) (58) (63) 

รวม 5,735 6,282 5,735 6,281 

กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 15,006 30,620 15,006 30,620 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ (85) (170) (85) (170) 

รวม 14,921 30,450 14,921 30,450 

     
ภาระผูกพัน     

กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 14 19 14 19 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีตั้งแต่    
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 17 1 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 5 5 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 1 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 2 2 2 2 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1 1 1 1 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5 5 5 5 

กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 233 127 233 127 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - - 28 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 882 933 882 933 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 10,766 9,690 10,766 9,690 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั - - - - 
     

สินทรัพย์อ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 59 - 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 2 - 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 346 903 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 554 55 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 235 250 235 250 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 32 32 32 32 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  1 1 1 1 

5.18.3 เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน และหน้ีสินอ่ืน 

 เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมีนโยบายการคิด
ตน้ทุนแบบลูกคา้ทัว่ไป มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม  2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินรับฝาก     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 466 501 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 532 703 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 340 276 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 245 190 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 355 303 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั - - 44 44 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 807 881 
บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) จ ากดั - - 1 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม  2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 65 19 65 19 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  1,455 19 1,455 19 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 708 401 708 401 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,540 2,881 2,540 2,881 

กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 6,448 7,399 6,448 7,399 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,700 3,700 2,700 3,700 
     

หนี้สินอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 337 240 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 762 709 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2 1 
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 144 126 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 31 9 31 9 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 8 26 8 26 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 18 16 18 16 

5.18.4 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 ธนาคารฯมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 

รายได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 14 17 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 11 45 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 9 10 

บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 4 5 4 5 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 23 10 23 10 
     
     
     



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

66 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 1 1 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 1 1 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 - 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1 - 1 - 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 29 45 29 45 
     

รายได้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 1 1 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 4 6 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 189 130 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 80 48 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 1 2 1 2 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 1 1 1 1 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 70 35 70 35 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 605 518 605 518 
     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 100 142 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 579 584 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 873 973 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2 2 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั - 17 - 17 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 1 1  1 1  
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 46  40 46  40 
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5.18.5 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน
จ่ายใหก้รรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 428 374 337 289 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 12 18 7 7 
รวม 440  392 344 296 

5.18.6 รายการคา้ระหวา่งกนั 

       บริษัทย่อย 

1)  ธนาคารฯได้มอบให้บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด ด าเนินการให้บริการ           
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ธนาคารฯในส่วนท่ีเก่ียวกับการด าเนินการตามโครงการและ
ระบบงานต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยให้บริการแก่ธนาคารฯเก่ียวกบัการควบคุม 
บ ารุงรักษา และการพฒันาระบบงาน การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้และฝึกอบรมในลกัษณะต่าง ๆ 
โดยบริษทัจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย 
(Cost Plus) ซ่ึงบริษทัคิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคารฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 840 ลา้นบาท และ 940 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ธนาคารฯให้บริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินการแทนธนาคารฯในการด าเนินการตามโครงการ 
GFMIS ในระยะท่ี 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารฯกบัภาครัฐโดยส านักงานก ากบัระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดล้งนามในบนัทึก
ความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการ
เปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2548 นอกจากน้ีภาครัฐกับธนาคารฯไดล้งนามในสัญญาอีกฉบับหน่ึง
ว่าจา้งให้ธนาคารฯด าเนินการดา้นระบบและการบ ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัคิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคารฯ ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 33 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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2)  ธนาคารฯรับด าเนินการบริหารจดัการเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพนัธ์ 
นโยบาย ระเบียบ วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจดัเก็บเอกสาร แจง้จ านวนหน้ี สถานะของหน้ี 
พร้อมกับการรับช าระหน้ี ติดตามทวงถามหน้ี และด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ซ่ึงธนาคารฯไดม้อบให้บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ด าเนินคดีต่อลูกหน้ี
ของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 59 ลา้นบาท และ 101 ลา้นบาท ตามล าดบั 

3)  ธนาคารฯได้มอบหมายให้บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด เป็น
ผูด้  าเนินการให้บริการรับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือทรัพย์สินของธนาคารฯ ให้บริการบริหารศูนย์ฝึกอบรมของธนาคารฯ 
ให้บริการบริหารอาคารของธนาคารฯ และบริการอ่ืน ๆ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2563 และ 2562  มีค่าใชจ่้ายเป็นจ านวน 579 ลา้นบาท และ 584 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4)  ธนาคารฯมีค่าจา้งในการบริหารจดัหาและติดตั้งเคร่ือง EDC ส าหรับให้บริการรับแลกเงินตรา
ต่างประเทศให้ บมจ.บัตรกรุงไทย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 เป็นจ านวน 0.07 ลา้นบาท และ 0.07 ลา้นบาท ตามล าดบั 

5)  ธนาคารฯมีค่าใชจ่้ายจากการใชบ้ริการกบับริษทัยอ่ย [รวมค่าธรรมเนียมท่ีกล่าวใน ขอ้ 1) ถึง 4)] 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1,554 ลา้นบาท และ 
1,700 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั 

6)  ธนาคารฯมีรายได้ค่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญา ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
31 มีนาคม 2563 และ 2562 จ านวน 203 ลา้นบาท และ 203 ลา้นบาท ตามล าดบั 

7)  ธนาคารฯมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษทัย่อยเช่าใช้พื้นท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 4 ล้านบาท และ เป็นจ านวน 5 ล้านบาท ตามล าดับ   
ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั 

 การคิดค่าตอบแทนระหว่างกนั 

รายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารฯกับบริษทัย่อยจ่ายตามอตัราท่ีตกลงกัน โดยระบุจ านวนเงินใน
สัญญาและบางรายการก าหนดจ านวนเงินท่ีจะจ่าย ตามระบบ Cost Plus รายการระหว่างบริษทัย่อย
ในการจดัท างบการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัแลว้ 
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 บริษัทร่วม 

1)  ธนาคารฯมีรายไดค้่าเช่าจากการให้บริษทัร่วมเช่าใช้พื้นท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 0.11 ลา้นบาท และ 0.11 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัรา
ท่ีตกลงระหวา่งกนั 

2)  ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมการให้บริการดา้นงานสนบัสนุนตามสัญญาให้บริการดา้นงาน
สนบัสนุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จ านวน 631 ลา้นบาท 
และ 537 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั 

5.19 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

5.19.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 

สินทรัพยร์วม 3,150,386 22,048 (9,374) 3,163,060 2,999,664 20,960 (8,408) 3,012,216 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 461,430 8,932 - 470,362 329,784 8,986 - 338,770 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 45,216 1 - 45,217 - - - - 

เงินลงทุนสุทธิ * 386,201 2,617 - 388,818 423,820 2,354 - 426,174 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย
คา้งรับสุทธิ 1,985,435 10,088 - 1,995,523 1,950,477 9,284 - 1,959,761 

เงินรับฝาก 2,347,673 4,850 - 2,352,523 2,151,130 4,735 - 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและ              
ตลาดเงินสุทธิ 177,050 13 - 177,063 215,810 13 - 215,823 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 90,798 7,581 - 98,379 89,519 7,322 - 96,841 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 

สินทรัพยร์วม 3,055,248 22,048 (9,374) 3,067,922 2,895,806 20,960 (8,408) 2,908,358 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 461,095 8,932 - 470,027 329,287 8,986 - 338,273 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 45,228 1 - 45,229 - - - - 

เงินลงทุนสุทธิ * 370,621 2,617 - 373,238 403,650 2,354 - 406,004 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย
คา้งรับสุทธิ 1,913,688 10,088 - 1,923,776 1,874,826 9,284 - 1,884,110 

เงินรับฝาก 2,350,108 4,850 - 2,354,958 2,153,725 4,735 - 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 174,816 13 - 174,829 208,228 12 - 208,240 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 44,287 7,581 - 51,868 44,001 7,322 - 51,323 

* รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

5.19.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 30,069 313 (165) 30,217 33,143 786 (552) 33,377 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (7,233) (187) 165 (7,255) (8,697) (591) 552 (8,736) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 22,836 126 - 22,962 24,446 195 - 24,641 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,935 15 - 4,950 5,626 9 - 5,635 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 3,033 18 - 3,051 3,289 7 - 3,296 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (21,867) (124) - (21,991) (23,458) (68) - (23,526) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 8,937 35 - 8,972 9,903 143 - 10,046 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 26,187 313 (165) 26,335 29,626 786 (552) 29,860 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (6,851) (187) 165 (6,873) (8,330) (591) 552 (8,369) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 19,336 126 - 19,462 21,296 195 - 21,491 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,946 15 - 3,961 4,534 9 - 4,543 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 2,565 18 - 2,583 2,640 7 - 2,647 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (18,922) (124) - (19,046) (20,574) (68) - (20,642) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 6,925 35 - 6,960 7,896 143 - 8,039 

5.20 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

 ธนาคารฯมีการจดัแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจดัการภายในโดยมีคณะกรรมการผูบ้ริหารสายงานเป็นผูมี้
อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1)  ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ               
การให้บริการรับช าระค่าสินคา้และบริการอ่ืน ๆ รวมทั้งการแนะน าและขายผลิตภัณฑ์ของบริษทั               
ในเครือและพนัธมิตรธุรกิจ ผา่นเครือข่ายสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

2)  ธนาคารเพื่อลูกคา้ธุรกิจ ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือและบริการทางการเงินแก่ลูกคา้ธุรกิจ 

3)  ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหน้าท่ีดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม พร้อม
สร้างผลก าไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ 
รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแลบริษทัท่ีธนาคารลงทุน และอ่ืน ๆ ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ                 
จะประกอบไปดว้ย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนบัสนุน บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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 เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดย              
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน หลกัการดงักล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบญัชีท่ีใชจ้ดัท า
งบการเงิน เน่ืองจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนยก์  าไรมีการคิดค่าบริการระหวา่งหน่วยงาน นอกจากน้ี 
มีการค านวณผลตอบแทนจากการจดัหาเงินให้แก่หน่วยงานผูจ้ดัหาเงิน และค านวณตน้ทุนจากการใช้เงิน
ของหน่วยงานผูใ้ชเ้งินทุนตามหลกัการก าหนดราคาโอน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยงาน
ผูเ้ป็นเจา้ของจนไดก้ าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้  
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ
ปรับปรุง รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 14,754 7,896 1,196 7,117 - 30,963 
รวมค่าใชจ่้าย (ยกเวน้ผลขาดทนุดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) (7,952) (2,076) (470) (4,649) - (15,147) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (3,534) (3,865) (389) (736) - (8,524) 

ก าไรสุทธิ 3,268 1,955 337 1,732 - 7,292 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 948,228 1,098,137 878,728 142,363 95,604 3,163,060 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,585,672 700,618 269,503 165,067 103,590 2,824,450 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2562 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ
ปรับปรุง รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 11,920 11,246 1,602 8,804 - 33,572 
รวมค่าใชจ่้าย (ยกเวน้หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะ
สูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า) (7,623) (5,995) (506) (4,014) - (18,138) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (600) (1,953) (243) (4,534) - (7,330) 

ก าไรสุทธิ 3,697 3,298 853 256 - 8,104 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 1,064,298 1,126,906 12,780 631,032 49,098 2,884,114 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,548,315 598,419 190,923 170,728 51,757 2,560,142 
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5.21 รายได้ดอกเบีย้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,141 2,199 1,141 2,199 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 161 100  161 100  
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,301 853 1,298 850 
เงินให้สินเช่ือ * 27,501 30,085 23,702 26,708 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 80 138 - - 
อื่น ๆ 33 3 33 3 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย  30,217 33,378 26,335 29,860 

*  รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 รวมการรับช าระจากการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านองลูกหน้ีรายหน่ึงจ านวน 3,898.70 ลา้นบาท (หมายเหตุ ขอ้ 5.28.1) 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าจ านวน 672 ลา้นบาท 

5.22 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2562 

เงินรับฝาก 4,105 4,668  4,109 4,671 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 685 640 669 626 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 1,365 2,431  1,365 2,431  
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 55 53  55 53  
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 1,001 928 638 577 
- ตัว๋แลกเงิน - - - - 

เงินกูย้ืม 1 1 - - 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม 5 5 - - 
อื่น ๆ 38 10 37 10 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 7,255 8,736 6,873 8,368 
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5.23 ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ 

    

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้น   
อตัราแลกเปล่ียน 

 
(538) 

 
- 

 
(538) 

 
- 

- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1,401 - 1,400 - 
- ตราสารหน้ี (458) - (458) - 
- อื่น ๆ  385 - 385 - 

ขาดทุนจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (98) - (98) - 
รวม 692 - 691 - 

5.24 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรจากการตดัรายการ     
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ย                 

 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 347 - 347 - 
- เงินลงทุนเผื่อขาย - 335 - 335 

รวม 347 335 347 335 
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5.25 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 587 - 587 - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (2) - (2) - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5) - (5) - 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ      
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 8,666 - 7,342 - 
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม่ 90 - 90 - 

รวม 9,336 - 8,012 - 
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน  (812) - (812) - 
รวม 8,524 - 7,200 - 

5.26 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน         

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 20,700 24,517 - 45,217 - - - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

38,142 

 
 

309,704 

 
 

- 

 
 

347,846 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 
 

12,380 431 

 
 
 

- 12,811 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 92,613 - 92,613 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 48,355 295,843 - 344,198 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 71,222 427,265 - 498,487 66,844 381,417 - 448,261 
หนี้สินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 93,530 - 93,530 - 51,869 - 51,869 
รวมหน้ีสินทางการเงิน - 93,530 - 93,530 - 51,869 - 51,869 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 20,700 24,529 

 
 

- 

 
 

45,229 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 38,142 310,363 

 
 

- 

 
 

348,505 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 12,380 429 - 12,809 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 92,613 - 92,613 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 48,355 296,501 - 344,856 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 71,222 427,934 - 499,156 66,844 382,075 - 448,919 

หนี้สินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 93,530 - 93,530 - 51,869 - 51,869 

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 93,530 - 93,530 - 51,869 - 51,869 

 ทั้งน้ี ไม่มีการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 

 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

 การจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้ ขึ้นอยู่กบัความแตกต่างของ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยนิยามของขอ้มูลระดบัต่าง ๆ มีดงัน้ี 

•  ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาท่ีเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและธนาคารฯและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

•  ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

•  ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้หลกัการคิดลดกระแสเงินสดและ 
Option Pricing Model ท่ีใชก้นัทัว่ไป โดยขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดจ้ากตลาดซ่ึงอา้งอิงจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้เช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ค่าความผนัผวน 
เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกอยู่ในประเทศ ค านวณราคาจากอตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ขณะท่ีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกอยู่
ต่างประเทศ จะแสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยราคาท่ีเผยแพร่ล่าสุดจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ 

 นอกจากน้ี ในการใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า ธนาคารมีการปรับปรุงมูลค่า (Valuation Adjustment) เพื่อให้
สะท้อนความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม เช่น ความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Valuation 
Adjustment - CVA) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือ
และราคาเสนอขาย (Bid-Offer Spread Adjustment) เป็นตน้  

5.27 นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท า
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ี สนส.  
5/2560 และ  สนส. 9/2560 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2560 สนส. 8/2561 และ สนส. 9/2561 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 
2561 และ สนส. 12/2561 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ก าหนดให้ธนาคารฯเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย
การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางก ากบัดูแลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ซ่ึงประกอบด้วย ธนาคารฯและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 11 บริษทั (หมายเหตุประกอบ       
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5.6 ยกเวน้ บจก.เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอก็ซ์) ใหมี้มาตรฐานและแนวปฏิบติัเดียวกนั 
และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย                     
โดยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท า
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอยา่งนอ้ยปี
ละคร้ัง ซ่ึงนโยบายดงักล่าวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรม 
รวมถึงอตัราส่วนในการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน และแนวทางปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบติั
ตามแนวทางเดียวกันกับการท าธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป และจัดท าเป็นเอกสารสัญญาท่ีมีผลบังคับตาม
กฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลของธนาคารฯ 
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 กรณีท่ีธนาคารฯท าธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารถือว่าบริษัทนั้ นเป็นเสมือน
หน่วยงานหน่ึงของธนาคารฯ ธนาคารฯจะถือปฏิบติัตามแนวทางการผ่อนปรนการท าธุรกรรมท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด 

5.28  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับก าไรประจ าปี 2562 จ านวน 10,528 
ลา้นบาท  

5.29 อ่ืน ๆ 

5.29.1 ธนาคารฯมีลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีจ านวนหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
และเงินให้สินเช่ือโดยมีมูลค่าเงินต้นค้างช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วันท่ี                  
31 มีนาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 9,745 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ี โดยเงินตน้จ านวน
ดงักล่าวธนาคารฯไดต้ั้งส ารองค่าเผ่ือการดอ้ยค่าและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแลว้ และอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อติดตามหน้ีดงักล่าวตามค าสั่งของศาลแพ่ง
และศาลลม้ละลาย 

 นอกจากน้ีแลว้ ลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าวยงัเก่ียวขอ้งกบัการยื่นฟ้องคดีของส านกังานอยัการสูงสุดต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกับจ าเลยอีกจ านวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ                
มีค  าสั่งประทบัรับค าฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 มีค  า
พิพากษาให้จ าเลยทุกรายร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯไดมี้หนังสือถึงส านักงาน
อยัการสูงสุด เพื่อขอให้ส านักงานการบงัคบัคดี ส านักงานอยัการสูงสุด เป็นผูด้  าเนินการบงัคบัคดี
ตามค าพิพากษาให้แก่ธนาคารฯ โดยเม่ือเดือนมกราคม 2559 ส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี และศาลฎีกาฯ ไดมี้ค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบั
คดีแลว้ ทั้งน้ี ในส่วนของธนาคารฯได้แจ้งผลการสืบทรัพยข์องลูกหน้ีตามค าพิพากษาทุกรายให้
พนักงานอยัการทราบแลว้ และเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 พนักงานอยัการส านักงานคดีพิเศษไดน้ัด
หมายตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตวัแทนจากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) และธนาคารฯให้ประชุมร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาฯ 
ซ่ึงจะประสานงานกันและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกันและกัน โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้อ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาเพื่อบังคบัต่อบรรดาจ าเลยโดยถือประโยชน์และสิทธิตาม
กฎหมายของธนาคารฯเป็นส าคญั 
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ต่อมาในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหน่ึงของคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง                 
ซ่ึงมิไดเ้ป็นลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระหน้ีตามคดีแพ่ง ไดน้ าส่งเงินจ านวน 1,636 ลา้นบาท ให้แก่ธนาคารฯ
เพื่อเป็นการช าระค่าเสียหายบางส่วนตามคดีอาญาฯ ดังกล่าว โดยทางธนาคารฯได้รับช าระและ
บนัทึกเป็นรายไดอ่ื้นจากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้งมีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาดงักล่าวส่วนท่ีเหลือร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารฯ 

ในปัจจุบันได้มีการน าค าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีล้มละลายอ่ืน และคดีแพ่งอ่ืน มาบังคับคดียึด
ทรัพยสิ์นจ านองท่ีเป็นหลกัประกนัภาระหน้ีสินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารฯเพื่อน า
ออกขายทอดตลาด โดยศาลไดมี้ค าสั่งให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีในฐานะผูรั้บจ านองจากทรัพยสิ์น
หลักประกันจ านองดังกล่าวตามท่ีธนาคารฯได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีจ านองไว ้ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี                
17 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือไดใ้นราคา 8,914 ลา้นบาท  ในปี 2562 
ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกันตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายใน
คดีอาญาฯ จ านวน 3,898 ล้านบาท ซ่ึงธนาคารฯได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด าเนินคดีของธนาคารจ านวน 1 ลา้นบาท และได้น าเงินส่วนท่ีเหลือ
จ านวน 3,898 ลา้นบาท มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี               
25 กนัยายน 2562 จ าเลยรายหน่ึงของคดีอาญาฯ ไดย้ื่นฟ้องคดีแพ่งต่อธนาคารฯ โดยให้น าเงินตาม
จ านวนทุนทรัพย์ท่ี ฟ้องบันทึกเป็นเงินช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกล่าว                       
ซ่ึงธนาคารฯไดย้ื่นค าใหก้ารแกต้่างคดียืนยนัตามท่ีธนาคารฯไดป้ฏิบติัแลว้ ในส่วนของหลกัประกนั
จ านองท่ีขายในคดีลม้ละลายอ่ืนและคดีแพ่งอ่ืน เน่ืองจากมีผูย้ืน่ค  าร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด 
ผูซ้ื้อไดแ้ถลงขอขยายระยะเวลาวางเงินส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีค าสั่งอนุญาตให้ขยาย
การวางเงินส่วนท่ีเหลือออกไปจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเร่ืองร้องเพิกถอนการขาย ปัจจุบนัคดีลม้ละลาย
อ่ืนและคดีแพ่งอ่ืนศาลไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดและค าสั่งศาลถึงท่ีส้ินสุด
และผูซ้ื้อไดว้างเงินค่าซ้ือทรัพยใ์นคดีลม้ละลายอ่ืนแลว้ปัจจุบนัธนาคารฯอยู่ระหว่างรอรับเงินจาก
กรมบงัคบัคดี ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบนัผูซ้ื้อไดว้างเงินค่าซ้ือทรัพยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
ธนาคารฯอยูร่ะหวา่งรอบญัชีรับจ่าย 

ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯท่ีไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบงัคบัจ านองทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านอง
ดงักล่าว ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีตามมูลฟ้องตน้เงินเต็มจ านวนพร้อม
ดอกเบ้ียเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2560 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังค า
พิพากษา ซ่ึงพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลแพ่ง  และจ าเลยไดย้ื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 
และธนาคารฯยื่นแกฎี้กาเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ปัจจุบนัศาลฎีกาไดอ่้านค าพิพากษาแลว้เม่ือ
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ 
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5.29.2 ในปี 2553 ธนาคารฯให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัแห่งหน่ึง จ านวน 96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2,885 ลา้นบาท)               
โดยมีหลกัประกนัเป็นหุ้นสามญัของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง และหุ้นดงักล่าวอยู่ใน
นามของธนาคารฯในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ธนาคารฯไม่มีอ านาจควบคุมใน
สถาบนัการเงินนั้น ธนาคารฯไดรั้บช าระเงินให้กู ้ยืมครบถว้นตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554   
แต่ยงัไม่ได้โอนคืนหุ้นสามญัท่ีเป็นหลกัประกันเน่ืองจากบริษทัฯต้องหาผูร่้วมทุนท่ีเป็นสถาบัน
การเงินมาถือหุน้แทนธนาคารฯ 

5.29.3 วนัท่ี  12 ตุลาคม 2559 ธนาคารฯได้พิจารณาหลักการในการปิดสาขาต่างประเทศสาขาหน่ึง                   
โดยปัจจุบันธนาคารฯอยู่ระหว่างด าเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนตามความเห็นของท่ีปรึกษา
กฎหมาย ซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลประกอบการของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่องบ
การเงินของธนาคารฯ 

5.30 การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี                
14 พฤษภาคม 2563 

 

 

…………………………………….. 


