
 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
30 มิถุนายน 2563 

   



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                          
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแส             
เงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ 
ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ           
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่
เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและแนวปฏิบติั
ทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงิน 
ในงวดปัจจุบนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ           
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ         
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน             
มาถือปฏิบติัโดยเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ประกอบดว้ย มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงก าหนดหลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
หลกัการดงักล่าวตอ้งอาศยัการพฒันาแบบจ าลองส าหรับการค านวณท่ีมีความซบัซอ้น โดยตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการอยา่งมากจากผูบ้ริหารในการพฒันาแบบจ าลองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร
รวมถึงการระบุเง่ือนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นในความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีนบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก การเลือกขอ้มูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจาก
การบริหารจดัการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเน่ืองจากขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9.8 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินใหสิ้นเช่ือ         
แก่ลูกหน้ีเป็นจ านวน 2,285,561 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 72 ของยอดสินทรัพยร์วม) และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจ านวน 142,819 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  

ดว้ยความมีสาระส าคญัและการท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าว ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการ
ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
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ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจ ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการ
ค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี โดยค านึงถึงยอดคงเหลือ            
ความซบัซอ้น และความเส่ียงดา้นเครดิตของแต่ละกลุ่มสินเช่ือ ขา้พเจา้เปรียบเทียบนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั พิจารณาและประเมินกระบวนการ               
ก ากบัดูแลการพฒันาแบบจ าลอง สอบทานเอกสารประกอบการพฒันาแบบจ าลองและรายงานการตรวจสอบ                
ความสมเหตุสมผลของการพฒันาแบบจ าลองซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัวา่จา้ง รวมถึง 
สุ่มทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน ามาใชพ้ฒันาแบบจ าลอง ประเมินวิธีการค านวณและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการ
ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทัรวมถึงวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการ
บริหารจดัการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเน่ืองจากขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง การบนัทึกบญัชีค่า
เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นดงักล่าว 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นโดยการทดสอบการจดักลุ่มเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามการเปลี่ยนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และทดสอบ 
การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี รวมถึงการทดสอบ            
ความครบถว้นของขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน
ประกาศและแนวทางท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

การรับรู้รายได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีรับรู้ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 
55,376 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายไดร้วม) กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง               
ซ่ึงการก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการของผูบ้ริหารในการประมาณการ  
เงินสดรับในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาท่ีสั้นกวา่แลว้แต่ความเหมาะสม                  
โดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียม ตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง นอกจากน้ี รายไดด้งักล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเช่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีมีรายการจ านวน
มากและมีลูกคา้จ านวนมากราย อีกทั้งสัญญาเงินใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทอาจมีเง่ือนไขการรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั 
การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบั
การตรวจสอบวา่รายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการศึกษา ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบการปล่อยสินเช่ือและระบบการรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขา้พเจา้เปรียบเทียบนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัเกณฑข์อง
หน่วยงานก ากบั ประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณาประมาณการเงินสดรับและช่วงอายขุองเคร่ืองมือทาง
การเงินในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการค านวณ นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบสัญญาเงินใหสิ้นเช่ือ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่มีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญาและมีการปรับปรุงดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และขา้พเจา้ไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได ้
และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีส าคญัท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                          
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด             
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี                 
การตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ        
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 



7 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของธนาคารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน             
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและหลกัเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

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 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่
เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและแนวปฏิบติั
ทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ในการจดัท างบการเงิน
ในงวดปัจจุบนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี             
28 สิงหาคม 2562  

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 สิงหาคม 2563 
 



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์

เงินสด 54,060,777          68,433,721          54,025,943          68,361,786          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       9.3 423,451,753        338,770,589        423,133,714        338,273,821        

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9.4 35,635,274          -                          35,941,064          -                          

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9.5 70,875,798          55,811,418          70,875,798          55,811,462          

เงินลงทุนสุทธิ 9.6 305,403,408        395,227,970        305,709,597        395,174,162        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 9.7 28,963,950          30,945,612          11,000,393          10,830,013          

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ            9.8 2,151,757,069     1,959,765,482     2,081,202,011     1,884,110,174     

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง -                          133,241               -                          133,241               

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 9.11 32,699,762          32,182,562          32,695,325          32,175,895          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                9.12 24,516,924          24,200,896          22,345,142          22,293,897          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9.13 4,524,412            -                          3,706,670            -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนสุทธิ 9.14 4,974,181            3,900,228            2,677,275            1,398,367            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9.15 5,753,292            8,164,563            3,325,804            5,697,176            

รายไดค้า้งรับ 2,574,690            3,487,317            2,318,778            3,193,301            

สินทรัพยอื์นสุทธิ 9.16 26,131,241          23,842,421          25,626,523          23,554,727          

รวมสินทรัพย์ 3,171,322,531     3,012,216,120     3,074,584,037     2,908,358,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พูนธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 9.17 2,350,763,636     2,155,864,986     2,353,362,603     2,158,459,942     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ      9.18 228,375,658        215,822,527        226,166,851        208,239,974        

หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 5,836,255            4,744,254            5,836,255            4,744,254            

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

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 9.5 65,809,841          51,868,539          65,809,841          51,868,539          

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 9.19 97,837,086          96,841,300          51,776,286          51,322,900          

ภาระของธนาคารจากการรับรอง -                          133,241               -                          133,241               

หนีสินตามสัญญาเช่า 9.20 4,477,733            -                          3,654,520            -                          

ประมาณการหนีสิน 9.21 16,358,566          15,239,758          14,864,582          13,776,104          

หนีสินอืน 9.22 53,570,168          56,025,029          47,525,285          48,239,602          

รวมหนีสิน 2,823,028,943     2,663,889,734     2,768,996,223     2,604,134,656     

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 9.23

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          

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัยอ่ย (128,341)             -                          -                          -                          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 9.24 32,000,439          33,006,142          17,144,372          16,094,673          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 9.25 7,200,504            7,200,504            7,200,504            7,200,504            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 206,124,422        205,241,876        188,404,164        188,089,515        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 338,035,798        338,287,296        305,587,814        304,223,466        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,257,790          10,039,090          -                          -                          

รวมส่วนของเจ้าของ 348,293,588        348,326,386        305,587,814        304,223,466        

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,171,322,531     3,012,216,120     3,074,584,037     2,908,358,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พูนธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 9.32 29,565,708       30,244,692       25,752,270 26,653,330

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 9.33 6,105,690         8,440,128         5,722,827         8,062,144         

รายได้ดอกเบียสุทธิ 23,460,018       21,804,564       20,029,443       18,591,186       

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 7,089,062 7,252,032 5,655,458 5,716,483

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,819,536 1,601,853 1,393,077 1,241,976

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 9.34 5,269,526         5,650,179         4,262,381         4,474,507         

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9.35 729,785            -                       793,610            -                       

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอืคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 9.36 -                       670,478            -                       670,100            

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 9.37 399,957            336,904            399,957            340,693            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 261,967            463,583            -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 130,001            188,202            1,335,943         1,412,837         

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 2,189,769         949,865            1,564,891         74,600              

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 32,441,023       30,063,775       28,386,225       25,563,923       

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 6,628,834 7,151,029 5,475,240 5,568,951

ค่าตอบแทนกรรมการ 147,621 72,212 47,900 45,912

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอปุกรณ์ 2,111,687 2,214,320 1,234,740 1,320,361

ค่าภาษอีากร 975,759            1,076,799         839,597 942,118

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 276,306            1,078,672         279,519 1,085,297

อนื ๆ 2,220,759 1,964,592 2,950,264 2,833,098

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 12,360,966       13,557,624       10,827,260       11,795,737       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 9.38 14,710,274       -                       12,650,009       -                       

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9.39 -                       5,561,552         -                       4,002,975         

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,369,783         10,944,599       4,908,956         9,765,211         

ภาษเีงินได้ 9.15 1,021,494         2,080,026         672,541            1,679,213         

กําไรสุทธิ 4,348,289         8,864,573         4,236,415         8,085,998         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (634,976)          -                       (630,220)          -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                       2,802,076         -                       2,817,808         

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (51,348)            (26,312)            (51,348)            (26,312)            

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 193,843            -                       193,843            -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากตน้ทุนการป้องกนัความเสียงรอตดับญัชี (31,750)            -                       (31,750)            -                       

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สีย) 

สาํหรับรายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,567,478         3,375,003         -                       -                       

ภาษเีงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

สาํหรับรายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 107,553            (560,415)          105,274            (563,562)          

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สีย) 

สาํหรับรายการทีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 865,857            -                       -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 2,510,959         -                       2,490,797         -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                       10,435              -                       -                       

ภาษเีงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

สาํหรับรายการทีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (490,549)          (2,087)              (490,549)          -                       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสุทธิ 4,037,067         5,598,700         1,586,047         2,227,934         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 8,385,356         14,463,273       5,822,462         10,313,932       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,755,492 8,169,676 4,236,415         8,085,998         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 592,797 694,897

4,348,289         8,864,573         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,792,559         13,768,376 5,822,462         10,313,932       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 592,797 694,897

8,385,356         14,463,273       

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.40

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.27                  0.58                  0.30                  0.58                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบีย 9.32 59,782,427       63,622,118       52,087,002 56,513,211

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 9.33 13,361,080       17,176,415       12,595,472       16,430,858       

รายได้ดอกเบียสุทธิ 46,421,347       46,445,703       39,491,530       40,082,353       

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 13,841,698 14,329,566 11,018,692 11,256,332

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 3,621,505 3,044,129 2,795,722 2,239,020

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 9.34 10,220,193       11,285,437       8,222,970         9,017,312         

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9.35 1,422,281         -                       1,485,007         -                       

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอืคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 9.36 -                       1,665,597         -                       1,665,251         

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 9.37 746,496            672,204            746,496            675,993            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 555,319            781,185            -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 247,636            304,494            2,146,378         2,209,209         

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 3,790,585         2,481,008         2,300,046         594,597            

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 63,403,857       63,635,628       54,392,427       54,244,715       

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 14,396,447 14,288,052 11,778,806 11,282,552

ค่าตอบแทนกรรมการ 159,081 87,627 54,360 52,360

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอปุกรณ์ 4,197,049 4,408,854 2,465,323 2,565,317

ค่าภาษอีากร 2,022,402         2,194,024         1,789,872 1,926,079

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 493,820            4,848,047         500,734 4,875,778

อนื ๆ 4,558,816 3,927,392 6,084,192 5,735,401

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 25,827,615       29,753,996       22,673,287       26,437,487       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 9.38 23,234,685       -                       19,850,385       -                       

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9.39 -                       12,891,370       -                       10,002,976       

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 14,341,557       20,990,262       11,868,755       17,804,252       

ภาษเีงินได้ 9.15 2,701,443         4,021,164         1,885,490         3,139,821         

กําไรสุทธิ 11,640,114       16,969,098       9,983,265         14,664,431       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (387,433)          -                       (382,677)          -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                       3,450,580         -                       3,458,813         

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (3,442)              (10,142)            (3,442)              (10,142)            

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 122,243            -                       122,243            -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากตน้ทุนการป้องกนัความเสียงรอตดับญัชี (56,451)            -                       (56,451)            -                       

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สีย) 

สาํหรับรายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,012,704)       4,565,643         -                       -                       

ภาษเีงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

สาํหรับรายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 57,049              (690,116)          54,770              (691,763)          

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สีย) 

สาํหรับรายการทีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (359,047)          -                       -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1,315,051)       -                       (1,141,093)       -                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                       10,435              -                       -                       

ภาษเีงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

สาํหรับรายการทีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 228,067            (2,087)              228,067            -                       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสุทธิ (3,726,769)       7,324,313         (1,178,583)       2,756,908         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 7,913,345         24,293,411       8,804,682         17,421,339       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 10,222,024 15,470,758 9,983,265         14,664,431       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,418,090 1,498,340

11,640,114       16,969,098       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,495,255         22,795,071 8,804,682         17,421,339       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,418,090 1,498,340

7,913,345         24,293,411       

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.40

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.73                  1.11                  0.71                  1.05                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน ส่วนเกิน กาํไร (ขาดทุน) เงินสาํรอง กาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่ง ส่วนตาํกวา่ทุน

(ตาํกวา่) ทุน (ตาํกวา่) ทุน จากการโอน สาํหรับการ จากการ กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลง รวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปลยีนแปลง เปลยีนประเภท ป้องกนัความเสียง แปลงค่า เบด็เสร็จอนื สัดส่วนการถือหุ้น ส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สินทรัพย ์ มูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุน (หมายเหตุ 9.5) งบการเงิน ในบริษทัร่วม ในบริษทัยอ่ย 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        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.26) -                     -                     -                        -                               -                          -                             -                             -                             -                          (10,039,611)        (10,039,611)        (1,068,730)          (11,108,341)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -                     -                     -                        2,760,464                -                          -                             (10,142)                  4,565,643              -                          15,479,106          22,795,071          1,498,340            24,293,411          

ปรับปรุงกาํไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลยีน

ประเภทเงินลงทุน -                     -                     -                        610,918                   (610,918)             -                             -                             -                             -                          -                          -                          -                          -                          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึน

จากการทีธนาคารฯขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                        -                               -                          -                             -                             -                             -                          -                          -                          7,853                   7,853                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 72,005,040     20,833,734     8,350,437          9,636,778                33,435                 -                             (110,011)                8,479,714              -                          199,401,782        318,630,909        8,703,117            327,334,026        

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 6) -                     -                     -                        2,129,230                1,877                   (29,786)                  -                             129,137                 -                          1,019,741            3,250,199            -                          3,250,199            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 

- หลังการปรับปรุง 72,005,040     20,833,734     8,206,016          10,309,458              -                          (29,786)                  (115,736)                16,866,648            -                          213,462,121        341,537,495        10,039,090          351,576,585        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.26) -                     -                     -                        -                               -                          -                             -                             -                             -                          (10,528,965)        (10,528,965)        (1,150,528)          (11,679,493)        

การเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                        -                               -                          -                             -                             -                             (128,341)             169,746               41,405                 (41,405)               -                          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง -                     -                     -                        -                               -                          -                             -                             -                             -                          -                          -                          (7,457)                 (7,457)                 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     -                     490,608             -                               -                          -                             -                             -                             -                          -                          490,608               -                          490,608               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -                     -                     -                        (1,404,209)               -                          52,633                   (3,442)                    (2,371,751)             -                          10,222,024          6,495,255            1,418,090            7,913,345            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2563 72,005,040     20,833,734     8,696,624          8,905,249                -                          22,847                   (119,178)                14,494,897            (128,341)             213,324,926        338,035,798        10,257,790          348,293,588        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ) (นายผยง ศรีวณิช)

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน กาํไร (ขาดทุน) เงินสาํรองสาํหรับ กาํไร (ขาดทุน)

ทุนทอีอก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปลียนแปลง จากการโอนเปลยีน การป้องกนัความเสียง จากการแปลงค่า

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน ประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 9.5) งบการเงิน กาํไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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            

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 9.26) -                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                (10,039,611)             (10,039,611)             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -                              -                              -                                2,767,050                  -                                -                                (10,142)                      14,664,431              17,421,339              

ปรับปรุงกาํไร (ขาดทุน) จากการ

   โอนเปลียนประเภทเงินลงทุน -                              -                              -                                610,918                     (610,918)                    -                                -                                -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 72,005,040              20,833,734              8,350,437                  9,453,265                  33,435                       -                                (110,011)                    184,321,006            294,886,906            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 6) -                              -                              -                                2,129,230                  1,877                         (29,786)                      -                                860,349                   2,961,670                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 

- หลังการปรับปรุง 72,005,040              20,833,734              8,206,016                  10,135,500                -                                (29,786)                      (115,736)                    196,150,368            307,185,136            

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 9.26) -                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                (10,528,965)             (10,528,965)             

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                              -                              126,961                     -                                -                                -                                -                                -                              126,961                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -                              -                              -                                (1,227,774)                 -                                52,633                       (3,442)                        9,983,265                8,804,682                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 72,005,040              20,833,734              8,332,977                  8,907,726                  -                                22,847                       (119,178)                    195,604,668            305,587,814            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายประสงค ์พูนธเนศ) (นายผยง ศรีวณิช)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 14,341,557              20,990,262              11,868,755              17,804,252              

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 2,358,392                1,318,916                1,570,903                606,996                   

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 23,234,685              -                              19,850,385              -                              

หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                              12,891,370              -                              10,002,976              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย (948,067)                 (781,185)                 -                              -                              

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (3,494)                     (23)                          (170)                        (181)                        

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (746,496)                 (715,494)                 (746,496)                 (715,494)                 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุ -                              (264,149)                 -                              (264,149)                 

(กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากเครืองมือทางการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 344,492                   -                              281,766                   -                              

(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 493,820                   4,848,047                500,734                   4,875,778                

(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                              43,290                     -                              39,500                     

(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยอื์น 241,882                   138,345                   241,882                   138,345                   

ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนตดับญัชี 538,111                   (12,520)                   538,111                   (8,127)                     

(กาํไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (2,674,354)              5,605,282                (2,674,354)              5,605,286                

ประมาณการหนีสินเพมิขึน (ลดลง) 205,996                   650,983                   129,869                   499,969                   

รายไดค้า้งรับอืน (เพมิขึน) ลดลง (684,790)                 453,115                   (722,894)                 594,501                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืนเพมิขึน (ลดลง) 2,032,231                (3,550,095)              1,197,944                (3,022,175)              

38,733,965              41,616,144              32,036,435              36,157,477              

รายไดด้อกเบียสุทธิ (46,421,347)            (46,445,703)            (39,491,530)            (40,082,353)            

รายไดเ้งินปันผล (247,636)                 (304,494)                 (2,146,378)              (2,209,209)              

เงินสดรับดอกเบีย 56,828,270              63,950,338              49,067,559              56,811,223              

เงินสดจ่ายดอกเบีย (16,356,413)            (17,389,798)            (15,641,614)            (16,649,736)            

เงินสดรับเงินปันผล 248,540                   484,160                   2,147,282                2,209,740                

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,975,504)              (3,893,703)              (4,370,427)              (3,016,641)              

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 26,809,875              38,016,944              21,601,327              33,220,501              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (84,922,776)            95,909,788              (85,101,194)            95,800,871              

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 11,895,075              -                              11,652,012              -                              

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ -                              25,784,100              -                              25,784,100              

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์    (10,256,544)            (19,384,758)            (10,256,500)            (19,383,739)            

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ -                              (2,650,476)              -                              (2,650,476)              

เงินใหสิ้นเชือ (215,484,221)          (47,910,016)            (217,378,892)          (45,000,753)            

ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,413,109                702,556                   1,401,862                614,492                   

สินทรัพยอื์น 1,680,584                (8,014,201)              1,843,798                (7,928,693)              

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เงินรับฝาก 194,898,651            (54,826,142)            194,902,661            (54,261,091)            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 12,385,765              24,993,362              17,759,511              23,671,533              

หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 1,092,002                1,613,878                1,092,002                1,613,878                

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                              (25,784,100)            -                              (25,784,100)            

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 13,749,280              21,174,783              13,749,280              21,174,783              

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืมระยะสนั (700)                        -                              (700)                        -                              

หนีสินอืน 4,443,056                9,816,620                5,995,567                12,038,185              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (42,296,844)            59,442,338              (42,739,266)            58,909,491              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซือตราสารหนีและตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (148,210,064)          -                              (148,058,464)          -                              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายซือตราสารหนีและตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 186,460,668            -                              187,145,777            -                              

เงินสดจ่ายในการซือตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (470,652)                 -                              (470,652)                 -                              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 4,347,958                -                              3,329,963                -                              

เงินสดจ่ายในการซือหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                              (117,718,784)          -                              (118,365,384)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                              54,830,620              -                              55,474,195              

เงินสดจ่ายในการซือตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด -                              (1,621,218)              -                              (1,181,324)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด -                              2,411,647                -                              1,627,645                

เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนทวัไป -                              (253,063)                 -                              (253,063)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทนุทวัไป -                              124,785                   -                              124,785                   

เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย / ร่วม 392,113                   -                              (170,381)                 (17,465)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย / ร่วม -                              188,265                   -                              188,265                   

เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,410,846)              (255,142)                 (1,288,817)              (160,061)                 

เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,339,033)              (739,360)                 (1,156,521)              (286,668)                 

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 344,411                   9,091                       341,079                   181                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 40,114,555              (63,023,159)            39,671,984              (62,848,894)            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืมระยะยาว 789,524                   2,500,000                247,124                   -                              

เงินสดจ่ายชาํระคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืมระยะยาว -                              (2,896,000)              -                              -                              

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (1,127,498)              -                              (983,278)                 -                              

เงินสดจ่ายปันผลหุน้สามญั (10,523,974)            (10,034,812)            (10,523,974)            (10,034,812)            

เงินสดจ่ายปันผลหุน้บุริมสิทธิ (4,991)                     (4,799)                     (4,991)                     (4,799)                     

เงินสดจ่ายปันผลใหส่้วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (1,150,528)              (1,069)                     -                              -                              

เงินสดจ่ายซือหุน้จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (169,746)                 -                              -                              -                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (12,187,213)            (10,436,680)            (11,265,119)            (10,039,611)            

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (3,442)                     (10,142)                   (3,442)                     (10,142)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (14,372,944)            (14,027,643)            (14,335,843)            (13,989,156)            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 54,060,777              54,850,482              54,025,943              54,672,388              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายประสงค ์พนูธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

เร่ือง หน้า 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ................................................................................................................................................... 1 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน ........................................................................................................................ 1 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ........................................................................................................... 2 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั .............................................................................................................................. 9 

5. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ..................................................................................... 31 

6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                
มาถือปฏิบติั ................................................................................................................................................. 34 

7. การบริหารความเส่ียง ................................................................................................................................... 42 

8. การด ารงเงินกองทุน .................................................................................................................................... 61 

9.      ขอ้มูลเพิ่มเติม ............................................................................................................................................... 63 

9.1 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเงินสดและกระแสเงินสด .......................................................................................... 63 

9.2 การจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ........................................................... 65 

9.3 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ ...................................................................................... 67 

9.4 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ................................................... 69 

9.5 ตราสารอนุพนัธ์ ........................................................................................................................................... 69 

9.6 เงินลงทุนสุทธิ.............................................................................................................................................. 77 

9.7 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ ................................................................................................ 81 

9.8 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ.......................................................................................... 86 

9.9 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น/ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ....................................................... 91 

9.10 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี .......................................................................................... 96 

9.11 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ ............................................................................................................................. 97 

9.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ .............................................................................................................................. 98 

9.13 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้................................................................................................................................. 101 

9.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ ........................................................................................................................... 102 

9.15 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินได ้...................................................................... 104 

9.16 สินทรัพยอ่ื์น .............................................................................................................................................. 110 

9.17 เงินรับฝาก .................................................................................................................................................. 110 

9.18 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)......................................................................................... 111 

9.19 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ................................................................................................................... 112 



 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

เร่ือง หน้า 

9.20 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ................................................................................................................................. 114 

9.21 ประมาณการหน้ีสิน ................................................................................................................................... 115 

9.22 หน้ีสินอ่ืน................................................................................................................................................... 118 

9.23 ทุนเรือนหุ้น ............................................................................................................................................... 119 

9.24 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ........................................................................................................ 119 

9.25 ส ารองตามกฎหมาย ................................................................................................................................... 120 

9.26  เงินปันผลจ่าย ............................................................................................................................................ 120 

9.27  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ ................................................................................................................ 120 

9.28 สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนัและขอ้จ ากดั ....................................................................................................... 121 

9.29  รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั .............................................................................................. 121 

9.30 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ .................. 131 

9.31 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน ..................................................................................... 134 

9.32 รายไดด้อกเบ้ีย ........................................................................................................................................... 137 

9.33 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ....................................................................................................................................... 138 

9.34 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ ................................................................................................................. 139 

9.35   ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ........................... 139 

9.36 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ................................................................. 140 

9.37 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน ............................................................................................................................. 141 

9.38 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น .................................................................................................... 142 

9.39 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ................................................................................... 142 

9.40 ก าไรต่อหุน้ ................................................................................................................................................ 143 

9.41 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ............................................................................................................................... 143 

9.42 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน .................................................................................................... 144 

9.43 นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท า
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ........................................................................................................ 148 

9.44 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................... 149 

9.45 การอนุมติังบการเงิน .................................................................................................................................. 150 



 

1 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของธนาคารฯ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 35 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นกิจกรรมหลกัโดยมีสาขาอยูท่ ัว่ภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลกั ของโลก 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ท าให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ในปัจจุบันและในอนาคตของธนาคารฯและบริษทัย่อย ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณ                 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส.21/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจัดท าและการประกาศ           
งบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดจ้ดัท าขึ้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560 รวมทั้งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยธนาคารฯ
เลือกน าเสนองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบสมบูรณ์เช่นเดียวกั บ                
งบการเงินประจ าปี 
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 งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของธนาคารฯและงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีธนาคารฯมีอ านาจควบคุม             
โดยไดต้ดัรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญัระหว่างกันแลว้ จ านวน 7 บริษทั ไดแ้ก่   
บจก. กรุงไทยกฎหมาย บจก. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ บมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย บจก. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี 
และ บมจ. บตัรกรุงไทย ซ่ึงงบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับธนาคารฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน  ธนาคารฯ                    
ไดป้รับปรุงผลกระทบดงักล่าวแลว้ 

สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแสดงไวต้ามหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินขอ้ 9.7 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               31 
ธันวาคม 2562 ไดร้วมรายการบญัชีของสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด โดยไดต้ดัรายการบญัชี
ระหวา่งกนัแลว้ 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน                     
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทาง                
การบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน 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  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย์             
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา  และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง 
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของ สินทรัพย์      
ทางการเงิน ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า
ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารฯและ
บริษทัย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารของธนาคารฯและบริษทัย่อยสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯและ     
บริษทัยอ่ยท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่  ณ วนันั้น และไดส้รุปการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภท
รายการและการวดัมูลค่า มีดงัน้ี 

- ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภท       
เผ่ือขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงิน           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผ่ือขายเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ บางรายการท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัเป็นสินทรัพยท์างการ
เงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและ        
บริษทัย่อย หรือตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินตีความว่าเป็นตราสารหน้ีและกระแสเงินสด
ไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 
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- ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้                     
ไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ เงินปันผลท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

- รับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคารทั้งหมดเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา 
และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยได้น าการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

หน้ีสินทางการเงิน 

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงินของธนาคารฯและบริษัทย่อย ธนาคารฯและบริษัทย่อยยังคงจัดประเภทรา ยการหน้ีสิน                
ทางการเงินทั้งหมดเป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้รับรู้การด้อยค่าตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น 
(Expected Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากโมเดลไม่รองรับ (Management 
Overlay) โดยก าหนดใหธ้นาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับ
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและเงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกรายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน โดยค่าเผื่อดงักล่าวตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า เวน้แต่กรณีท่ี         
ความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและกรณีสินทรัพย ์       
ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุน                    
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีก าหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ี
เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้
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การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ขอ้ก าหนดโดยทัว่ไปของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้การบญัชีป้องกนัความเส่ียง
เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง มีความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียง และลกัษณะของความเส่ียงท่ีป้องกนั อย่างไรก็ตาม ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management) ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน          
ฉบบัน้ี จึงใหท้างเลือกทางการบญัชีท่ียงัคงสามารถปฏิบติัตามแนวทางปัจจุบนัได ้

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

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

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ    
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 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 ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

 

 

 



 

7 

3.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
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 ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง 
เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย โดยมีการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี                   31 
ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถื อปฏิบัติตามการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 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
ดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
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กิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยใหถื้อปฏิบติั
ดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่า
ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้ โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หาก
เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท. 
ฝนส.(01)ว. 380/2563 ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (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             
ประเทศไทยตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส. (23)                   
ว. 276/2563 มาใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น Stage 2 ได ้

- ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากยอดสินเช่ือคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินท่ี               
เบิกใชแ้ลว้ 

- ใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีค  านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได ้
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  
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีส าหรับลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว โดย                   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯมีลูกหน้ีท่ีเขา้โครงการจ านวนรวม 175,245 ราย จ านวนเงิน 401,013 
ลา้นบาท  

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ีย ังมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

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

ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่ได้ใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวในการจัดท างบการเงินส าหรับงวด            
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายไดด้อกเบ้ีย 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ 
อตัราท่ีใชค้ิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วง
เวลาท่ีสั้นกว่าแลว้แต่ความเหมาะสมเพื่อให้ไดมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงค านวณโดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียม ตลอดจน
ตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยค านวณรายไดด้อกเบ้ียโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เม่ือสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯและ       
บริษทัย่อยค านวณรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีสุทธิ (มูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้สุทธิดว้ยค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่า
ตามบญัชีดงัเดิม 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 เดือนทุกรายและ 
ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ซ่ึงธนาคารฯไดบ้นัทึกยกเลิกรายไดด้อกเบ้ีย
เงินใหสิ้นเช่ือท่ีบนัทึกรับรู้เป็นรายไดไ้วแ้ลว้ส าหรับรายท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 เดือนดงักล่าว เฉพาะท่ีธนาคาร
ฯได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2543 โดยจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้รับช าระซ่ึง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีไดร้วมค านวณเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยใช้เกณฑ์คงค้างเม่ือได้มีการให้บริการหรือด าเนินการตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ           
เสร็จส้ิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

รายไดเ้งินปันผล 

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการประกาศจ่าย 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ รับรู้ตามเกณฑ์
คงคา้ง 

4.3 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบด้วยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก        
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์และสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพนัธ์ และก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบญัชีป้องกัน          
ความเส่ียง ซ่ึงธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวา่งเรียกเก็บ 
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4.5 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ตราสารอนุพนัธ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท าสัญญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อคา้ 
เวน้แต่ธนาคารฯและบริษทัย่อยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผลและจัดเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกันความเส่ียง ตราสารอนุพนัธ์จะถูกวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้มีการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
ตราสารอนุพนัธ์จะจดัประเภทเป็นสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่ายติุธรรมเป็นบวก และหน้ีสินเม่ือมูลค่ายติุธรรมติดลบ  

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

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

- การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 

- การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ในการป้องกนัความเส่ียง ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงและรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รวมถึงลกัษณะของความเส่ียง วตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ใน
การป้องกนัความเส่ียง ตลอดจนความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง 

การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม   

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้การเคล่ือนไหวในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงและ  
ของรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้รายการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีจะรับรู้การเคล่ือนไหวในมูลค่า
ยุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงและของรายการท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากความเส่ียงท่ีมีการป้องกนัของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงถือเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  
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ธนาคารฯเลือกใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
จากอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ธนาคารฯมีการ
ประเมินความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (เฉพาะส่วนท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง) ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงเทียบกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียง นอกจากน้ีแลว้ ธนาคารฯยงัมีการพิจารณาเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ 
โดยการเปรียบเทียบลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ กระแสเงินสด อตัราดอกเบ้ีย และระยะเวลาของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงท่ีท าให้มีการป้องกนัความเส่ียงไดอ้ย่างสมบูรณ์ตั้งแต่
วนัท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงนั้น อาจเกิดจาก
ความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างรายการป้องกันความเส่ียงกับ
รายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  

ธนาคารฯเลือกใชส้ัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารฯมีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม (เฉพาะส่วนท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง) ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
เทียบกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงโดยไม่รวมตน้ทุนการป้องกนั
ความเส่ียงในการประเมินความมีประสิทธิผล นอกจากน้ีแลว้ ธนาคารฯยงัมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วย
วิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ ได้แก่ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  และระยะเวลาของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงท่ีท าให้มี
การป้องกันความเ ส่ียงได้อย่างสมบูรณ์ตั้ งแต่วันท า ธุรกรรม ส่วนสาเหตุ ท่ีอาจท าให้ เ กิดความ                            
ไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเส่ียงนั้นอาจเกิดจากจ านวนเงิน และความแตกต่างของระยะเวลา
ระหวา่งรายการป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

เม่ือเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงครบก าหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเม่ือการ
ป้องกันความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงแลว้ ส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของ
รายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจะถูกตัดจ าหน่ายไปยังงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จด้วยเกณฑ์อัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงถูกตดัรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ส่วนปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ียงัมิไดต้ดัจ าหน่ายจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงสะสมใน
มูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงเป็นส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ภายใตส่้วนของเจา้ของ และรับรู้ก าไรขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลทนัทีในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของจะถูกโอนไปยงังบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นมีผลต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 



 

13 

ธนาคารฯเลือกใช้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ธนาคารฯมีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการสร้างตราสาร
อนุพันธ์เสมือนเทียบกับรายการท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงโดยไม่รวมต้นทุนการป้องกันความเส่ียงใน                    
การประเมินความมีประสิทธิผล นอกจากน้ีแล้ว ธนาคารฯยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ ได้แก่ กระแสเงินสด อัตราดอกเบ้ีย และ
ระยะเวลาของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงท่ีท าใหมี้การป้องกนัความ
เส่ียงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตั้งแต่วนัท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนั
ความเส่ียงนั้นอาจเกิดจากความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างรายการ
ป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  

เม่ือเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงครบก าหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใชสิ้ทธิ หรือเม่ือการป้องกนั
ความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเส่ียงแล้ว ส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงใน
กระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของจะคงอยู่ในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จใน            
งวดเดียวกบัท่ีมีการรับรู้รายการคาดการณ์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเม่ือคาดว่ารายการคาดการณ์จะ
ไม่เกิดขึ้น ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนท่ีอยู่ในส่วนของเจ้าของ ณ ขณะนั้นจะถูกโอนไปยงังบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

การป้องกนัความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management)  

ธนาคารฯเลือกใช้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเป็นรายการท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในการบริหาร             
ความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management) ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ดงันั้น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารความเส่ียงแบบพลวตัร             
จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยองคป์ระกอบท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียจะ
ถูกบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง คือ ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนแสดงสุทธิ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อนุพนัธ์แฝง 

อนุพนัธ์แฝงเป็นส่วนของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ท่ีประกอบดว้ยสัญญา
หลกัท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาแบบผสมท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินจะถูกจัดประเภททั้งสัญญา รวมอนุพนัธ์แฝงตามโมเดลธุรกิจ 
(Business Model) ของธนาคารฯ และตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงิน 
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ส าหรับอนุพนัธ์ท่ีแฝงในสัญญาหลกัท่ีเป็นหน้ีสินทางการเงิน อนุพนัธ์แฝงจะถูกรับรู้แยกออกจากสัญญาหลกั
เสมือนเป็นตราสารอนุพนัธ์ เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี 

- ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเส่ียงของอนุพนัธ์แฝงไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสัญญาหลกั 

- เม่ือแยกออกจากสัญญาหลกัยงัมีลกัษณะตรงตามนิยามของตราสารอนุพนัธ์ และ 

- ตราสารการเงินแบบผสมน้ีไม่ไดถู้กรับรู้และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

วิธีการบนัทึกบญัชีส าหรับตราสารอนุพนัธ์จะขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการท ารายการ ดงัน้ี 

1) ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 

ธนาคารฯวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายุติธรรม โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนคู่กับสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

2) ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

ธนาคารฯป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดโดยการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ 
และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัการ
รับรู้รายไดห้รือค่าใชจ่้ายของรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 

4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อย           
เขา้เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย์             
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของธนาคารฯและบริษทัย่อยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
ท ารายการ (Trade date) และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุน ดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี)  

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนด สินทรัพย์           
ทางการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของ
เจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะจ าหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ตราสารดังกล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

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

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมิไดถื้อไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์อาจมีความผนัผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้การจดั
ประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็น
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในภายหลงัเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว โดยจะถูกโอนไป
ก าไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าว
จะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 
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หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หน้ีสิน
ทางการเงินดังกล่าวรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน             
ตดัจ าหน่าย 

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน ธนาคารฯและบริษทัย่อยประเมินว่ากระแส        
เงินสดของสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญั สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะถูก
ตดัรายการออกจากบญัชีและรับรู้สินทรัพยท์างการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินเดิมท่ีถูกตดัออกและสินทรัพยท์างการเงินใหม่ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะ
ปรับมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างท่ีไดจ้ากการปรับปรุงมูลค่าทาง
บญัชีเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี เม่ือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
สัญญาท าให้กระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคญั 
หน้ีสินทางการเงินใหม่ตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินทางการเงินท่ีถูกตดัออกและหน้ีสินทางการเงินใหม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั ธนาคารฯ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดท่ีได้
ทบทวนใหม่และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม และรับรู้จ านวนเงินท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่า
ตามบญัชีในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยห์มดลง หรือมีการโอนยา้ยสิทธิท่ีจะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินตามการ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีคงอยู่หรือท่ีโอนยา้ย ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสิน   
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หน้ีสินทางการเงินถูกตดัรายการออกจากบัญชี เม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อยได้ส้ินสุดภาระผูกพันหรือ
สัญญาถูกยกเลิกหรือหมดอาย ุ

การตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ 

การตดัจ าหน่ายหน้ีเป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระท าในงวดท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่า
จะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ได ้โดยทัว่ไปเม่ือธนาคารฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าผูกู้ไ้ม่มีสินทรัพยห์รือแหล่ง
ของรายได้ท่ีจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระหน้ี ทั้ งน้ี สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถูกตัด
จ าหน่ายหน้ีสูญออกจากบญัชี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยยงัคงด าเนินการบงัคบัคดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน
ของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยในการเรียกคืนเงินท่ีคา้งช าระ 

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลค่าตามวิธี          
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน          
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียน้ีจะ
บนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับด้วยส่วนได้เสียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของบริษทัร่วม           
หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัโดยฝ่ายบริหารของธนาคารฯตามอตัราส่วน
การลงทุน  

4.8 เงินลงทุน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

4.8.1 เกณฑก์ารจดัประเภทเงินลงทุน 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ เงินลงทุน
เผ่ือขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

4.8.2 เกณฑก์ารวดัมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ แสดงดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ใน          
งบก าไรขาดทุน โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย แสดงดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายจะรับรู้และแสดงเป็นรายการในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ โดยจะรับรู้ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 
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ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนเกินหรือ
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีจะปรับกับรายได้ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน โดยการตดัจ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรง
ค านวณตามระยะเวลาจนถึงวนัท่ีตราสารหน้ีครบก าหนดไถ่ถอน ซ่ึงไม่มีผลแตกต่างท่ีเป็นสาระส าคญัจาก
วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบก าไร
ขาดทุน โดยจะแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรม และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ แสดงดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม 

ต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ยกเวน้
เงินลงทุนเพื่อคา้ แสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

4.9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงโดยรวมดอกเบ้ียคา้งรับไวด้ว้ย 
ส าหรับรายไดร้อตดับญัชีแสดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากลูกหน้ีตาม
สัญญาหกัดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี เงินสนบัสนุนการขายรอตดับญัชี และบวกค่าใชจ่้ายทางตรงรอตดัจ่าย 

4.10 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภท
หน้ี อนัไดแ้ก่ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี และเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี รวมถึงภาระผูกพนัเงินให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามวิธีการทัว่ไป (General Approach) โดย
ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิต
นบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 
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ชั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

ส าหรับฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงนบัตั้งแต่รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกและเป็นฐานะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีไม่ด้อยค่าด้านเครดิตตั้ งแต่เร่ิมแรก ธนาคารฯและ            
บริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกว่า 12 เดือน 
ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 

ชั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-Performing) 

ส าหรับฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่รับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย์
ทางการเงิน 

ชั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพยท์างการเงินถูกประเมินว่าดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้
เกิดผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไว้ของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเส่ียงจากการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไว ้ณ วนัท่ีรายงาน และความเส่ียงดา้น
เครดิต ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินดงักล่าวนั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯและบริษทัย่อย และขอ้มูลคาดการณ์เป็นเกณฑใ์นการประเมิน
การลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน เช่น คา้งช าระเกินกว่า 30 วนั ระยะเวลาติดตาม
สถานการณ์ช าระหน้ีส าหรับสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เงินให้สินเช่ือท่ีอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวงั (Early 
warning sign) ลูกหน้ีท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงและผู ้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  การ
เปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในของผูกู้น้บัแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และการถูก
จดัอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตให้มีอันดับท่ีต ่ากว่าระดับน่าลงทุน (Non-investment grade) หรือไม่
สามารถประเมินสถานะความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีได้ 
เป็นตน้ 
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ในการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ 
จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส าหรับการประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย ์
ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น 
ประเภทสินทรัพย์ วงเงินสินเช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายใน สถานการณ์ค้างช าระ และ              
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานท่ีแสดง
วา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึงการคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่าผูกู้ก้  าลงั
ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ การฝ่าฝืนข้อก าหนดตามสัญญา สถานะลม้ละลายหรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเง่ือนไขใหม่ เน่ืองจากผูกู้ ้ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัหรือด้อยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมี
หลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยส าคญั และไม่มี             
ขอ้บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยขอ้มูลท่ีสังเกตได้ใน
ปัจจุบนัและบวกกับการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล 
รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และท า
การประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วง
น ้ าหนกัในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) 
และสถานการณ์ขาลง (Downturn scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
การใช้ตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคร่วมในการค านวณโดยหลกัไดแ้ก่แต่ไม่จ ากดัเพียง อตัราการว่างงาน 
ดชันีราคาอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ 
ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารฯ
และบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน และค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในจ านวนเดียวกนัน้ีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีดงักล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงินยงัคงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัเงินให้สินเช่ือ คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดท่ีธนาคารฯ
และบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บ ส่วนการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของสัญญาค ้าประกนัทาง
การเงินจะพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระให้กบัผูท่ี้ไดรั้บการค ้าประกนัสุทธิดว้ยจ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน 
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นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยของธนาคารฯแห่งหน่ึงรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าตามวิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) โดยบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีตาม 
สัญญาเช่า 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การกนัเงินส ารองตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 5/2559 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน และถือปฏิบติัตามแนวนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เร่ือง แนวนโยบายการประเมินราคาหลกัประกนัและอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีได้มา
จากการรับช าระหน้ี การประกนัการให้สินเช่ือ หรือท่ีซ้ือจากการขายทอดตลาดของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 
10 มิถุนายน 2559 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1) ธนาคารฯกันเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ ในอตัราร้อยละ 1 และ              
ร้อยละ 2 ตามล าดบั ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และธนาคารฯอาจกนัเงินส ารองลูกหน้ีเป็น
รายกลุ่มบญัชีดว้ยวิธี Collective Approach โดยการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) การกันเงินส ารองส าหรับลูกหน้ีด้อยคุณภาพ จะกันเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่าง
ระหว่างยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัประกนัตามวิธีการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

3) หลักประกันท่ีน ามาค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัประกัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการจ าหน่ายหลกัประกันท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยข์องลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี เท่ากับ            
ร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัประกนัท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยข์องลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากบัร้อยละ 66.38 ของ
ราคาประเมิน) ส าหรับหลกัประกนัประเภทอ่ืนใชมู้ลค่าตามอตัราท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

4)  การประเมินมูลค่าหลกัประกนั ใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเก่ียวกบัประเภท
หลกัประกนั วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลค่าหลกัประกนัท่ีธนาคารฯสามารถน ามาหัก
ยอดหน้ีก่อนกนัส ารอง ดงัน้ี 
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- กรณีสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ จะประเมินราคาหรือตีราคา เม่ือพิจารณารับเป็น
หลกัประกนัในการให้สินเช่ือ และก าหนดความถ่ีในการประเมินมูลค่าหลกัประกนัทุก 3 ปี ยกเวน้
หลกัประกันสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัทุกวงเงินและหลกัประกันสินเช่ือประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย จะประเมินราคาหรือตี
ราคาเม่ือเปล่ียนสถานะเป็นสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ และเฉพาะท่ี
ประเมินราคาเกินกวา่ 3 ปี 

- กรณีสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ จะประเมินราคาหรือตีราคาตาม
วิธีการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยหลกัประกนัประเภทอสังหาริมทรัพยต์่าง ๆ ประเมิน
ราคาหรือตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี ส่วนหลกัประกนัท่ีใกลเ้คียงเงินสด ไดแ้ก่ หลกัทรัพยใ์นความ
ตอ้งการของตลาด ประเมินราคาหรือตีราคาทุกส้ินงวดบญัชี 

 ส าหรับหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืน ธนาคารฯจะน าไปลดหรือเพิ่มยอดจ านวนท่ีกนัไว้
เป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการตดัหน้ีสูญ โดย
ธนาคารฯไดต้ดัหน้ีสูญส าหรับลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนท่ีกนัส ารองส าหรับลูกหน้ีท่ีสงสัยว่า
จะเรียกคืนไม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารตดัส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในส่วน
ของหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนของบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจบตัรเครดิตรับรู้เป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

4.11 การปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (Stage 3) ถือเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา               
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีส่วนสูญเสีย ซ่ึงเป็นไปตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระ
หน้ีในอนาคตตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ของลูกหน้ีคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม 
ส่วนต่างของภาระหน้ีคงคา้งตามบญัชีของลูกหน้ีและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคต จะถูกบนัทึกเป็นผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาใหม่ และถือเป็นส่วน
หน่ึงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

ผลแตกต่างดังกล่าวจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่โดยปรับปรุง “ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาใหม่” กับ “ดอกเบ้ียค้างรับและรายได้ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ”            
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯมีนโยบายในการบริหารหน้ีท่ีอ่อนแอหรือดอ้ยคุณภาพ ดว้ยการมุ่งเนน้หลกัในการฟ้ืนฟูธุรกิจของ
ลูกคา้ให้สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจปกติเป็นล าดบัแรก แต่หากไม่สามารถท าได้  ธนาคารฯมีนโยบาย            
ในเชิงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยการลดหย่อนตน้เงินและ/หรือดอกเบ้ียคา้งรับท่ีบนัทึกเป็นรายไดแ้ลว้ 
ลดอตัราดอกเบ้ีย แปลงหน้ีเป็นทุนหรือเป็นตราสารหน้ีแปลงสภาพ ขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ปรับหน้ี
ระยะสั้นเป็นระยะยาว ให้ระยะเวลาปลอดหน้ี (Grace Period) เงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย รับโอนทรัพยสิ์นท่ี
เป็นหลกัประกนัหน้ี รับโอนทรัพยสิ์นท่ีมิใช่สินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัหน้ี และรับโอนทรัพยสิ์นโดยมี
สัญญาให้สิทธิลูกหน้ีซ้ือทรัพย์คืน (Buy Back) ภายในก าหนด หรือให้สิทธิลูกหน้ีซ้ือทรัพย์คืนก่อน             
บุคคลอ่ืน (First Right of Refusal) หรืออาจเป็นการโอนขาดให้ธนาคารฯ เพื่อลดภาระความเสียหายของ
ธนาคารฯและลูกคา้ปฏิบติัไดใ้นท่ีสุด 

ส าหรับการค านวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี มีวิธีปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1) การยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยไม่มีการลดตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระ
ก่อนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ธนาคารฯค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่เป็นอตัราคิดลด ในกรณีท่ี
อตัราดอกเบ้ียตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีต ่ากว่าอตัราตน้ทุนทางการเงิน ธนาคารฯ
จะใชอ้ตัราตน้ทุนทางการเงินเป็นอตัราคิดลดแทน และเม่ือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีค านวณ
ไดด้งักล่าวต ่ากว่าราคาตามบญัชี (เงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีบนัทึกในบญัชีของลูกหน้ี) ธนาคารฯจะ
บนัทึกเงินส ารองส าหรับส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดนั้น 

องค์ประกอบของตน้ทุนทางการเงิน ได้แก่ ตน้ทุนของเงินรับฝากและเงินกูย้ืมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก             
เงินน าส่งเขา้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส ารอง
สภาพคล่อง 

2) การยนิยอมลดตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระก่อนปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือรับช าระหน้ีโดยการ   รับ
โอนสินทรัพย ์ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหน้ีท่ีเกิดจากการแปลงหน้ีเป็นทุน และผ่อนปรน
เง่ือนไขในการช าระหน้ีในส่วนท่ีเหลือให้แก่ลูกหน้ี ธนาคารฯจะตดัจ าหน่ายยอดลูกหน้ีออกจากบญัชี 
และบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุนทันทีท่ีมีการรับโอนโดยค านึงถึงค่าเผ่ือ           
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวแ้ต่เดิมดว้ย ทั้งน้ี ธนาคารฯจะบนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนมาดว้ยจ านวนท่ีไม่
สูงกวา่ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีธนาคารฯมีสิทธิไดรั้บตามกฎหมาย 

กรณีรับช าระหน้ีบางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย ์ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหน้ีท่ีเกิดจาก
การแปลงหน้ีเป็นทุนเพื่อช าระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีนั้น ธนาคารฯจะปฏิบติัตามขอ้ 2) 
ก่อน ส าหรับหน้ีส่วนท่ีเหลือหากมีการผอ่นปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีจะปฏิบติัตาม ขอ้ 1) 
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4.12 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์แสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหกัดว้ย
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ประกอบกบัการพิจารณา
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือรายการกลบัขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ก าไรหรือขาดทุน
จากการขายทรัพย์สินรอการขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้การขายโดยการให้ผูซ้ื้อกู้ยืมเงิน ก าไรจะรับรู้ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท. 

ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท.ฝนส.(23) ว.575/2562 ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เร่ือง 
น าส่งแนวนโยบายการประเมินราคาหลกัประกนัและอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดม้าจากการรับช าระหน้ี 
การประกนัการให้สินเช่ือ หรือท่ีซ้ือจากการขายทอดตลาดของสถาบนัการเงิน ธนาคารฯท าการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นรอการขายทุกรายการโดยผูป้ระเมินราคาภายนอก ยกเวน้ทรัพยสิ์นรอการขายในเขตพื้นท่ี
เส่ียงภยัภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา) ท่ีมีราคาตามบญัชีต ่ากว่า  50             
ลา้นบาท ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาภายในหรือผูป้ระเมินภายนอกเป็นกรณีไป 

4.13 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยธนาคารฯจะตีราคาท่ีดินใหม่ทุก  3 - 5 ปี โดยผูป้ระเมินราคาอิสระตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่าง
จากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั  

ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัน้ี 

- ธนาคารฯและบริษทัย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของ
เจา้ของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคา
ท่ีลดลงในส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้  ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน
จ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
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ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่ม เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 

อาคาร ค านวณค่าเส่ือมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้ งน้ี ตั้ งแต่วนัท่ี                      
1 เมษายน 2555 ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เหลือ
ของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซ่ึงไดป้ระเมินโดยผูช้  านาญการประเมินอิสระ ส าหรับก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2555              
ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์20 ปี 

อุปกรณ์ ค านวณค่าเส่ือมราคาดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์ 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ท่ีมี
ราคาทุนไม่เกิน 3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีซ้ือ ซ่ึงจ านวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯอยา่งมีนยัส าคญั 

วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยมี์การ
ทบทวนทุกส้ินปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

4.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ และรายจ่ายในการพฒันาระบบ
คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดั
จ าหน่ายค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่าใช้ จ่ายในงบก าไร
ขาดทุน  

ธนาคารฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 

4.15 หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ธนาคารฯมีการท าสัญญาซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการท าสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดย
มีสัญญาซ้ือคืน โดยมีก าหนดวนั เวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต โดยจ านวนเงินท่ีจ่ายส าหรับหลกัทรัพย์
ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรือเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีแลว้แต่คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม ในขณะท่ีหลกัทรัพย์
ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดา้นหน้ีสินในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยจ านวนเงินท่ีไดรั้บมาจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาซ้ือคืนถือ
เป็นหลกัประกนั 
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4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยค์งเหลือ ณ วนัส้ินงวด ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดส้อบทานการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ ใน
กรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานอ่ืน ๆ และจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่าดงักล่าวไม่
มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในบญัชี
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้กรณีท่ีเป็นการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจา้ของและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมาจะรับรู้
ในส่วนของเจา้ของ 

4.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญักรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะแสดงดว้ยสกุลเงินบาท 

การแปลงค่ารายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน                  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี
รายงาน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
หรือ ณ วนัท่ีมีการก าหนดมูลค่ายติุธรรม 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวมใน
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน
อา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน และรายการในงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
ของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ หรืออตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียส าหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบญัชีนั้น 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงในส่วนของเจา้ของ โดย
รับรู้ผา่นก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

4.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และ          เงิน
สมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บบริการ  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 

ธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ
ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัให้เขา้เป็นกองทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2535 การบริหาร
จดัการกองทุนบริหารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก 

ตามขอ้บงัคบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ พนกังานท่ีไดรั้บ
การบรรจุเป็นพนักงานประจ าของธนาคารฯและพนกังานตามสัญญาจา้งแรงงาน ซ่ึงไดรั้บเขา้เป็นสมาชิก
กองทุนตามระเบียบของธนาคารฯและได้รับอนุมติัให้เป็นสมาชิกกองทุนแลว้ โดยสมาชิกมีสิทธิ เลือก
จ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 6 หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 12 หรือร้อยละ 15 
ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารฯจะจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงธนาคารฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.20 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี 
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง              
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ หากภาษีท่ี
เกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตอ้งหักกลบรายการเม่ือกิจการมี
สิทธิตามกฎหมาย ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษี           
เงินได้รอการตัดบัญชีของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั 
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4.21 ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวดหลงัหกัเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ (ถา้มี) 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

4.22 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระผูกพนัได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 

ธนาคารฯปฏิบติัตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส.  23/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบนัการเงิน ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์การกันเงินส ารอง
ส าหรับภาระผกูพนัท่ีเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  

4.23 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

บริษทัย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกบัการให้บริการซ่ึงลูกคา้
สามารถน าคะแนนสะสมดงักล่าวมาแลกของรางวลัหรือใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้หรือบริการไดใ้น
อนาคต ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดปั้นส่วนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการให้บริการให้กบัคะแนนสะสม 
โดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู้เป็นรายได้รอตดับญัชี ซ่ึงแสดงรายการภายใต ้
“หน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในงวดท่ีลูกคา้น า
คะแนนสะสมมาใชสิ้ทธิ 

4.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า โดยธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ (Individual Financial Instrument) ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนัท่ีมีการเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและธนาคารฯและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ถึงตลาดไดน้ั้น 
มูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดดว้ยราคาท่ีเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) กรณีท่ีไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่อง ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป โดยจะใช้
ขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดและใชข้อ้มูลท่ีสังเกตไม่ไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุดในแบบจ าลองทัว่ไปหรือแบบจ าลอง
ท่ีพฒันาขึ้น ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อนท่ีจะน ามาใช ้และมีการทบทวน
ความเหมาะสมและตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองอยา่งสม ่าเสมอ 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท้ัว่ไปส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี
การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

4.25 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม
ใช้งาน) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาและค่ าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์             
(ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่  

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1 - 35 ปี  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 2 - 5 ปี  
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี  

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บัธนาคารฯและบริษทัยอ่ยเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า
หรือราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่มของธนาคารฯและบริษทัย่อย หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน สินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่าเงินทุนจะรับรู้เป็นลูกหน้ีด้วยจ านวนท่ีเท่ากับเงินลงทุนสุทธิตาม
สัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการ
ประกนั 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคัญ                
มีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.2 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีธนาคารฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึง่หน่ึง 

 ฝ่ายบริหารของธนาคารฯพิจารณาว่าธนาคารฯมีอ านาจควบคุมในบริษทับตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ถึงแมว้า่ธนาคารฯจะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49.29 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ี
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากธนาคารฯเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีส าคญั
ของบริษทัดงักล่าวไดอี้กทั้งผูถื้อหุ้นรายอ่ืนเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยๆเท่านั้น ดงันั้น บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) จึงถือเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
ธนาคารฯมีอ านาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

5.3 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับรวมถึงภาระ
ผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้ประกนัทางการเงิน 

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

5.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของ
สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

5.5 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ของ ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคา
ประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  
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5.6 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 9.12 

นอกจากน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้           
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.7 การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า - ในฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่ธนาคารฯและบริษทัยอ่ย               มี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ยในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

5.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่ธนาคารฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.9 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน 
และอตัราการมรณะ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.10 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดขึ้นจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจในการประเมินผลของรายการดงักล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจะ
ไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                 
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั โดยธนาคารฯและบริษทัย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

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

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม                
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน             
กลุ่มเคร่ืองมือ           
ทางการเงิน 

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 1,663 - 57,474 
เงินลงทุนสุทธิ 395,228 (50,828) - 344,400 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 30,946 43 - 30,989 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ     1,959,765 (4,030) - 1,955,735 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 (133) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,895 3,895 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,165 (730) - 7,435 
รายไดค้า้งรับ 3,487 (712) - 2,775 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 23,842 5,822 - 29,664 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 215,823 167 - 215,990 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 51,869 132 - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 96,841 216 - 97,057 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 (133) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 3,895 3,895 
ประมาณการหน้ีสิน 15,240 1,514 - 16,754 
หน้ีสินอ่ืน 56,025 (756) - 55,269 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 33,006 2,230 - 35,236 
ก าไรสะสม  212,443 1,020 - 213,463 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม           
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ          
ทางการเงิน 

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 1,663 - 57,474 
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 (730) - 4,967 
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 51,869 132 - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 51,323 216 - 51,539 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 (133) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 3,434 3,434 
ประมาณการหน้ีสิน 13,776 1,514 - 15,290 
หน้ีสินอ่ืน 48,240 (756) - 47,484 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 16,095 2,101 - 18,196 
ก าไรสะสม  195,290 860 - 196,150 
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6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะธนาคาร 

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

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์     
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35 35 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่        
บริษทัจดทะเบียน 104 104 

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 98 98 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 1,607 1,607 
การรับรู้รายการปรับปรุงมูลค่าเน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงในมลูค่า
ยติุธรรมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีมีการป้องกนั        
ความเส่ียง (383) (383) 

การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีของบริษทัร่วม (86) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (214) (214) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน             
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 1,020 860 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 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 57,474 - - - 57,474 
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 - - - 29,664 29,664 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,912,821 111,169 327,288 16,032 2,396,059 2,850,548 

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 52,001 - - - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 96,841 - - - 97,057 97,057 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 - - - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 15,240 - - - 16,754 16,754 
หน้ีสินอ่ืน 56,025 - - - 55,269 55,269 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,663,890 52,001 - - 2,545,679 2,597,680 
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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 57,474 - - - 57,474 
เงินลงทุนสุทธิ 395,174 - 327,288 16,032 1,026 344,346 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ีย       
คา้งรับสุทธิ 

                       
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 2,835,962 111,169 327,288 16,032 2,318,954 2,773,443 

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 52,001 - - - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 51,323 - - - 51,539 51,539 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 - - - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 13,776 - - - 15,290 15,290 
หน้ีสินอ่ืน 48,240 - - - 47,484 47,484 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,604,135 52,001 - - 2,485,924 2,537,925 
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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 และค่าเผ่ือการ
ดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตาม
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม ่

ณ วนัท่ี                            
1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน      
ตดัจ าหน่าย 36 2 38 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 79 20 99 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 135,268 (1,795) 133,473 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น – ภาระผูกพนั          
วงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 136,734 141 136,875 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม ่

ณ วนัท่ี                               
1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน      
ตดัจ าหน่าย 36 2 38 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 79 20 99 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 126,772 (1,795) 124,977 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น – ภาระผูกพนั               
วงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 128,238 141 128,379 
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6.2    สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 ในอัตราร้อยละ 1.41 ถึง ร้อยละ 6.25 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: ร้อยละ 1.41 ถึง               
ร้อยละ 3.14 ต่อปี) ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 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 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน 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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7. การบริหารความเส่ียง 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาหรือผูกู้ ้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลง                
ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพยเ์ส่ือมลง มีผลให้ธนาคารฯไม่ไดรั้บช าระหน้ีคืนเต็มจ านวนตามสัญญา และ
อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเส่ียงดา้นเครดิตมีมูลค่าตามท่ีแสดงไวใ้น
ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นแลว้ 

ธนาคารฯให้ความส าคญักบัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุ้กขณะ โดยการน าขอ้มูลงานวิจยัทางดา้น
เศรษฐกิจและธุรกิจ มาเช่ือมโยงกบัการบริหารพอร์ตสินเช่ือ ทั้งในส่วนของการก าหนด Industry Direction 
การท า Stress Testing และการท า Industry Indicators เพื่อให้การติดตามและการบริหารพอร์ตสินเช่ือ
โดยรวมมีขอ้มูลรอบดา้นและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินและติดตามสถานการณ์ทั้งในและ
นอกประเทศอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในระดับลูกค้าและระดับ 
Portfolio 

ส าหรับในดา้นการขยายสินเช่ือ ธนาคารฯมุ่งเนน้ขยายสินเช่ือจากฐานลูกคา้รายเดิมและรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 
และมีผลตอบแทนสูง โดยให้ความส าคญัอย่างมากในการประเมินคุณภาพลูกคา้ ศกัยภาพในการท าธุรกิจ 
ความสามารถในการช าระหน้ี และความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ในการใช้สินเช่ือ โดยธนาคารฯมีการ
พฒันาเคร่ืองมือการจดัอนัดบัความเส่ียง (Credit Rating) เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการประเมินความเส่ียง
ของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ มีการพฒันาเคร่ืองมือ Credit Scoring ส าหรับพิจารณา
สินเช่ือรายย่อย รวมถึง มีการพฒันาระบบงานแจง้เตือนความเส่ียง (Early Warning System) ไปยงัหน่วยงาน
สินเช่ือ เพื่อก าหนดแนวทางจดัการก่อนท่ีจะเป็นหน้ีมีปัญหา นอกจากน้ี ธนาคารฯมีการปรับปรุงนโยบาย
สินเช่ือและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารฯ และสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงของธนาคารแห่งประเทศไทย
อยา่งต่อเน่ือง และมีการทบทวนอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัและเป็นมาตรฐาน
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ธนาคารฯยงับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใตแ้นวทางการก ากบัดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นประจ าทุกปี และ/หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงส าคญัท่ีกระทบต่อ
การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 

นอกจากน้ี ธนาคารฯติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงของธนาคารฯและในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
เพื่อควบคุมความเส่ียงด้านเครดิตให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคาร ฯ 
แนวนโยบายการก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลของทางการ ทั้งน้ี มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงเป็น
ประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารฯอย่างน้อย                   
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
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การติดตามและบริหารคุณภาพสินเช่ือ ธนาคารฯดูแลลูกคา้ท่ีผ่านการอนุมติัสินเช่ืออย่างใกลชิ้ด เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าลูกคา้ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีให้ไวก้บัธนาคารฯ โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs 
หากลูกคา้รายใดอ่อนแอท่ีมีโอกาสเสียในอนาคต (Watch List) ซ่ึงบางรายอาจจะยงัไม่เร่ิมคา้งช าระจนเป็น
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ผูรั้บผิดชอบจะด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัมิ
ให้เป็น NPLs และหากลูกคา้รายใดเป็น NPLs แลว้ ธนาคารฯก าหนดมาตรการให้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ควบคู่ไปกบัการด าเนินการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs จะช่วยในการวางแผน
ด าเนินการท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแกไ้ขปัญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็น
ประจ าเพื่อใหธ้นาคารฯไดรั้บช าระหน้ีเร็วขึ้น และเสียหายนอ้ยท่ีสุด 

การประเมินความเพียงพอของเงินส ารองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัชั้นหน้ี ความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
และขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัประกนั เช่น ประเภทหลกัประกนั ราคาประเมิน เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีผลต่อเงิน
ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคารฯ 

การตดัสินทรัพยอ์อกจากบญัชี ธนาคารฯมีนโยบายใหต้ดับญัชีสินเช่ือท่ีจดัชั้นสงสัยจะสูญท่ีกนัเงินส ารองหน้ี
สงสัยจะสูญครบร้อยละ 100 ซ่ึงธนาคารฯยงัคงเร่งด าเนินการติดตามทวงถามหรือด าเนินการทางกฎหมาย
จนถึงท่ีสุด 

การก าหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ เพื่อให้มัน่ใจว่าไดมี้การปฏิบติัตามกระบวนการมาตรฐานในการ
อนุมติัสินเช่ือ/ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเช่ือและสินทรัพย์
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการจดัชั้นตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย  

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้และยงัไม่
รับรู้ ฐานะเปิดต่อความเส่ียงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นตน้ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยไม่ค  านึงถึงหลกัประกนัและ
การด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือโดย 

•  สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต คือ 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ก่อนหกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

•  สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต คือ จ านวนสูงสุดท่ีธนาคาร
ฯตอ้งจ่ายช าระค่าผูถื้อสัญญาค ้าประกนัทวงถาม 

•  ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือซ่ึงไม่สามารถยกเลิกไดต้ลอดอายุของสินเช่ือนั้น ฐานะเปิดสูงสุดต่อ
ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ จ านวนตามขอ้ตกลงการใหกู้ย้มื 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 424,916 424,598 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,565 1,071 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                                     
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 288,735 289,538 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,294,576 2,212,501 
ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีไม่เก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือ 1,079 1,079 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 3,010,871 2,928,787 

ภาระผกูพนัที่จะให้สินเช่ือ 1,158,456 1,158,456 
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 63,644 63,644 

รวม 1,222,100 1,222,100 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 4,232,971 4,150,887 

ธนาคารฯไดพ้ิจารณาแลว้วา่การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะเปิดเผยตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป เน่ืองจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต เป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้
ธนาคารฯขาดทุน ธนาคารฯก าหนดนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นเครดิต โดยท าการวิเคราะห์เครดิต
จากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินท่ีแสดงในตาราง 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) และส าหรับภาระผกูพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน คือ จ านวนท่ีมีภาระผูกพนั
หรือค ้าประกนั ตามล าดบั 

ค าอธิบายของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดช่วงอายท่ีุคาดไว ้และการดอ้ยค่าดา้นเครดิต อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.10 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญั                    

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีใชว้ิธีอยา่ง
ง่ายในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade 63,228 11 - - 63,239 
Non-investment grade - 2,987 - - 2,987 
ไม่คา้งช าระ 355,314 3,374 - - 358,688 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 2 - - - 2 

รวม 418,544 6,372 - - 424,916 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (364) (1,100) - - (1,464) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 418,180 5,272 - - 423,452 

      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade 1,159 - - - 1,159 
Non-investment grade 370 - 36 - 406 

รวม 1,529 - 36 - 1,565 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4) - (36) - (40) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,525 - - - 1,525 

      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 288,735 - - - 288,735 

รวม 288,735 - - - 288,735 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                      
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (17) - (921) 

 
- (938) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญั                   

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ     

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีใชว้ิธีอยา่ง
ง่ายในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
ไมค่า้งช าระ  1,606,715 207,037 7,105 1,585 1,822,442 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั  299,819 29,137 8,098 849 337,903 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 9,272 885 272 10,429 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 22,566 1,560 88 24,214 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป  - - 96,602 2,986 99,588 

รวม 1,906,534 268,012 114,250 5,780 2,294,576 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                   

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (26,768) (39,779) (73,366) (2,906) (142,819) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,879,766 228,233 40,884 2,874 2,151,757 

      
ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเช่ือ      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 1,037,599 113,258 7,599 - 1,158,456 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (504) (385) (345) - (1,234) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,037,095 112,873 7,254 - 1,157,222 

      
สัญญาค า้ประกันทางการเงิน      
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 56,678 6,762 204 - 63,644 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5) (44) (11) - (60) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 56,673 6,718 193 - 63,584 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade 62,910 11 - 62,921 
Non-investment grade - 2,987 - 2,987 
ไมค่า้งช าระ 355,314 3,374 - 358,688 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 2 - - 2 

รวม 418,226 6,372 - 424,598 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (364) (1,100) - (1,464) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 417,862 5,272 - 423,134 

     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade 665 - - 665 
Non-investment grade 370 - 36 406 

รวม 1,035 - 36 1,071 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4) - (36) (40) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,031 - - 1,031 

     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 289,538 - - 289,538 

รวม 289,538 - - 289,538 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                   
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (17) - (921) (938) 

     
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ    
ไมค่า้งช าระ 1,613,902 207,037 7,105 1,828,044 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั  235,102 16,682 8,098 259,882 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 8,649 885 9,534 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 22,405 1,560 23,965 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป  - - 91,076 91,076 

รวม 1,849,004 254,773 108,724 2,212,501 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (23,943) (37,539) (69,817) (131,299) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,825,061 217,234 38,907 2,081,202 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเช่ือ     
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 1,037,599 113,258 7,599 1,158,456 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (504) (385) (345) (1,234) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,037,095 112,873 7,254 1,157,222 

     
สัญญาค า้ประกันทางการเงิน     
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 56,678 6,762 204 63,644 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5) (44) (11) (60) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 56,673 6,718 193 63,584 

หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพิม่ความน่าเช่ือถือ 

ธนาคารฯมีหลกัประกนัท่ีถือไวแ้ละการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยรายละเอียดของฐานะ
เปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนัท่ีธนาคารฯถือไวส้ าหรับสินทรัพยท์างการเงินแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 342,492 258,707 ตราสารหน้ี 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,542,126 1,505,396 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ของฐานะทั้งท่ีอยู่ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปล่ียน ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน
ของธนาคารฯ ทั้งน้ี ธนาคารฯไดด้ าเนินการติดตามและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะในบญัชีเพื่อ
การคา้และฐานะในบญัชีเพื่อการธนาคารฯ โดยการเปรียบเทียบความเส่ียงดงักล่าวกบัเพดานหรือตวับ่งช้ี
ความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติั และก าหนดแนวทางปฏิบติัเม่ือมีการเกินเพดานความเส่ียงหรือตวั
บ่งช้ีความเส่ียงท่ีก าหนด รวมถึงมีการรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการก ากบั
ดูแลความเส่ียงเป็นประจ า 
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- ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมด
ท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
(Net Interest Income) มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อคา้ (Trading 
Account) และรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ีย 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัของธนาคารฯและบริษทัย่อย จ าแนกตามระยะเวลาในการ
เปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย 

สินเช่ือ                 
ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 54,061 - 54,061 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 350,284 9,269 2,908 118 62,179 - 424,758 

เงินลงทุน 8,896 65,794 19,235 196,339 15,143 36 305,443 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,379,584 595,870 98,136 77,656 19,600 114,715 2,285,561 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,738,764 670,933 120,279 274,113 150,983 114,751 3,069,823 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 1,751,441 277,885 189,350 50,033 82,055 - 2,350,764 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 137,244 39,429 7,882 37,914 5,907 - 228,376 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 5,836 - 5,836 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 7,461 4,101 8,042 78,233 - - 97,837 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 47 262 514 3,655 - 4,478 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,896,146 321,462 205,536 166,694 97,453 - 2,687,291 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย 

สินเช่ือ                 
ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,434 - 68,434 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 289,469 8,155 3,563 1 38,640 4 339,832 

เงินลงทุน 11,745 128,578 62,618 178,132 15,360 36 396,469 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,338,994 289,944 229,593 109,243 19,444 102,655 2,089,873 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,640,208 426,677 295,774 287,376 141,878 102,695 2,894,608 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,569,871 121,186 246,914 133,958 83,936 - 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 152,039 19,627 1,543 27,948 14,666 - 215,823 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,744 - 4,744 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 108 - 16,007 80,726 - - 96,841 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,722,018 140,813 264,464 242,632 103,346 - 2,473,273 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย 

สินเช่ือ                 
ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 54,026 - 54,026 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 350,203 9,268 2,908 118 61,943 - 424,440 

เงินลงทุน 8,896 65,604 19,022 197,051 15,141 36 305,750 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,385,656 534,915 96,344 75,556 5,004 106,537 2,204,012 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,744,755 609,787 118,274 272,725 136,114 106,573 2,988,228 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก       1,753,015     277,983   189,893      50,189      82,283  -    2,353,363 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 135,034 39,430 7,882 37,914 5,907  -       226,167 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม            -             -              -              -        5,836   -           5,836  
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 7,461 - - 44,315 -  - 51,776 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        -        -          -          -      3,655   - 3,655  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,895,510 317,413 197,775 132,418 97,681  - 2,640,797  
  



 

51 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย 

สินเช่ือ                 
ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

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

ตลาดเงิน 288,902 8,155 3,224 1 39,049 4 339,335 
เงินลงทุน 11,745 127,962 62,529 178,783 15,360 36 396,415 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,345,205 224,636 227,562 108,650 1,040 99,220 2,006,313 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,645,852 360,753 293,315 287,434 123,811 99,260 2,810,425 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,571,307 121,187 247,084 134,113 84,769 - 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน 144,649 19,627 1,042 27,948 14,974 - 208,240 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,744 - 4,744 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 1 - 7,322 44,000 - - 51,323 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,715,957 140,814 255,448 206,061 104,487 - 2,422,767 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นการแสดงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นไปไดต่้องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและส่วนของเจา้ของของธนาคารฯ 
โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงท่ี 

ความอ่อนไหวของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อก าไร
หรือขาดทุนส าหรับปี ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารฯประเมินความอ่อนไหวโดยพิจารณาจากรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีเปล่ียนแปลงไป                  
(Net Interest Income Change) ในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ภายใตข้อ้สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินทุกประเภทตามระยะเวลาการ
ปรับอตัราดอกเบ้ียของแต่ละรายการ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อ 

 ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจา้ของ ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจา้ของ 

อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 441 441 29 29 
อตัราดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 1 (9,935) (9,935) (9,522) (9,522) 
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ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
เน่ืองมาจากการท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหน้ีสินในสกุลเงิน
ต่างประเทศ เม่ือแปลงมูลค่าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของธนาคารฯ
ไปเป็นสกุลเงินทอ้งถ่ินแลว้ ท าให้มูลค่าทางบญัชีของธนาคารฯลดลง รวมถึงการลดลงของรายไดห้รือ
เกิดผลขาดทุนจากการคา้เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศท าให้มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
โดยติดตามความเส่ียงเป็นประจ าและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายในเพดานความเส่ียงท่ี ธนาคารฯ
ก าหนด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 
มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 139 10 6 8 46 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,110 1,350 691 359 5,063 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 282,786 53,921 13,572 - 11,293 
เงินลงทุน 17,662 1,611 21,540 319 1,972 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 61,373 1,117 353 12 46 

รวมสินทรัพย ์ 375,070 58,009 36,162 698 18,420 

เงินรับฝาก 18,901 1,571 28 264 2,815 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,091 361 - - 139 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 342,529 53,329 35,338 322 3,905 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 247 - - - 7,214 

รวมหน้ีสิน 370,768 55,261 35,366 586 14,073 

สุทธิ 4,302 2,748 796 112 4,347 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 59,776 1,416 333 - 258 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 786 12 128 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 29,934 4,154 2,571 - 5,101 
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 21,614 2,815 121 - 241 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 2,245 925 56 200 801 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 21,138 1,406 2,562 129 3,360 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 258,220 37,320 8,056 - 4,510 
เงินลงทุน 18,279 1,738 33,671 317 2,347 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 55,892 747 291 19 42 

รวมสินทรัพย ์ 355,774 42,136 44,636 665 11,060 

เงินรับฝาก 21,041 1,614 31 261 3,083 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 12,701 630 - - 160 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 281,451 36,080 14,369 - 4,613 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - - 7,322 

รวมหน้ีสิน 315,193 38,324 14,400 261 15,178 

สุทธิ 40,581 3,812 30,236 404 (4,118) 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ(1) - - - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 1,012 38 113 - 19 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 33,719 6,479 3,429 - 5,146 
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 23,257 2,987 19 - 260 
(1) ธนาคารฯไดพ้ิจารณาแล้วการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะเปิดเผยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ       

ทางการเงินเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 139  10  6  8  46  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,110  1,350  691  359  5,063  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 282,786  53,921  13,572  -  11,293  
เงินลงทุน 17,662  1,611  21,540  319  1,972  

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 61,373  1,117  353  12  46  

รวมสินทรัพย ์ 375,070  58,009  36,162  698  18,420  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

เงินรับฝาก 18,901  1,571  28  264  2,815  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,091 361 -  -  139  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 342,529  53,329  35,338  322  3,905  

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 247  -  -  -  7,214  

รวมหน้ีสิน 370,768  55,261  35,366 586  14,073 

สุทธิ 4,302 2,748  796  112 4,347 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 59,776 1,416 333 - 258 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 786  12  128  -  -  
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 29,934  4,154  2,571  -  5,101  
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 21,614  2,815  121  -  241  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 2,245  925  56  200  801  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 21,138  1,406  2,562  129  3,360  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 258,220  37,320  8,056  -  4,510  
เงินลงทุน 18,279 1,738  33,671  317  2,347  
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 55,892  747  291  19  42  

รวมสินทรัพย ์ 355,774  42,136  44,636  665  11,060  

เงินรับฝาก 21,041  1,614  31  261  3,083  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 12,701  630  -  -  160  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 281,451  36,080  14,369  -  4,613  

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม -  -  -  -  7,322  

รวมหน้ีสิน 315,193  38,324  14,400 261 15,178 

สุทธิ 40,581 3,812 30,236 404 (4,118) 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ(1) - - - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 1,012  38  113  -  19  
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 33,719  6,479  3,429  -  5,146  
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 23,257  2,987  19  -  260  
(1) ธนาคารฯไดพ้ิจารณาแล้วการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะเปิดเผยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ       

ทางการเงินเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

การวิเคราะห์จะค านวณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นไปไดต้่องบก าไรขาดทุน 
และส่วนของเจา้ของของธนาคารฯ โดยมีขอ้สมมติฐานว่าตวัแปรอ่ืนคงท่ี ความเส่ียงท่ีเผชิญและวิธีการท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากรอบระยะเวลาก่อน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ผลกระทบต่อ 

 ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจา้ของ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 190 1,245 
ลดลงร้อยละ 10 (190) (1,245) 

- ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา
สินคา้โภคภณัฑ์ ทั้งน้ี ธนาคารฯยงัไม่มีนโยบายถือฐานะดงักล่าว จึงด าเนินการบริหารความเส่ียงใน
ลกัษณะ Back to Back 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารฯไม่สามารถช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัเม่ือถึง
ก าหนดเน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคารฯทั้งในปัจจุบนัและอนาคาต 

โครงสร้างแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน 

ธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเป็นความเส่ียงท่ีส าคญั ซ่ึงปัจจยัความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ท่ีส าคญัของธนาคารฯ คือ โครงสร้างแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน เน่ืองจากลกัษณะการจดัหาเงินทุนของ
ธนาคารฯอาศยัเงินทุนระยะสั้นจากเงินรับฝากซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี รวมถึงเงินรับ
ฝากท่ีสามารถถอนไดโ้ดยไม่มีก าหนดเวลา ขณะท่ีการใชไ้ปของเงินทุนในการอ านวยสินเช่ือนั้นมีระยะเวลา
ครบก าหนดยาวกว่าเงินรับฝาก ส่งผลให้ธนาคารฯมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีเกิดจากการไม่สามารถ
เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดท้นักบัระยะเวลาครบก าหนดของหน้ีสิน หรือสามารถจดัหาเงินทุนได้ด้วย
ตน้ทุนท่ีสูงเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคารฯทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
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ดงันั้น ธนาคารฯจึงมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ผ่านเคร่ืองมือหลากหลาย โดยมี
การก าหนดตวับ่งช้ี (Indicator) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง เช่น อตัราส่วน
สินทรัพยส์ภาพคล่องต่อประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารฯยงัมีการ
ติดตามแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน รวมถึงการกระจุกตวัของแหล่งเงินทุน เพื่อติดตามแหล่งเงินทุนท่ี
ส าคญั พร้อมทั้งรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลความเส่ียง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องแสดงในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพคล่องของ
ธนาคารฯเพื่อเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารฯมีการจดัท ารายงานความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง (Liquidity Risk Report) เพื่อใช้ประเมินความเส่ียงด้านสภาพคล่องรายวันและรา ยเดือน โดย
เปรียบเทียบกบัเพดานหรือตวับ่งช้ีความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติั เพื่อดูแลและควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ี
ธนาคารฯก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 

- รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารฯในระยะเวลา 14 วนั ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดเป็น
รายวนัโดยแสดงขอ้มูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย มีการปรับขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ของลูกคา้โดยใช้ขอ้มูลเก่ียวกับแบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตร่วมกบัการใช้วิจารณญาณในการ
คาดการณ์แนวโน้มท่ีเป็นไปไดใ้นอนาคต โดยยึดหลกัความเป็นจริง (Realistic) และความระมดัระวงั 
(Conservative) โดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวนั 

- รายงานขอ้มูลสภาพคล่อง (Liquidity Gap Report) ซ่ึงแสดงขอ้มูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายใน
อนาคตของธนาคารฯโดยก าหนดสมมติฐานในการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อดีต ภายใตภ้าวะปกติ 

- รายงานฐานะการเงินประจ าวนัซ่ึงแสดงขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องในส่วนท่ีเป็นเงินฝากเฉล่ีย
ต่อวนัของธนาคารฯท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเม่ือน ามารวมกับยอดเงินสดท่ีศูนย์บริหารและ
จดัการธนบตัรเฉล่ียต่อวนั แลว้จะตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ  1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืม ตาม
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยงัแสดงระดบัของสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดีและมี
สภาพคล่องสูงแต่ละประเภทท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความตอ้งการ  
สภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคารฯโดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวนั 
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- รายงานการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio : LCR) ประเมินเป็นรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอ
คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน ซ่ึง LCR มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารฯมีสภาพคล่องท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรงในระยะสั้น โดยธนาคารฯจะตอ้งมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดี มีสภาพ
คล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคญั ในปริมาณท่ีเพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกสุทธิใน  30 วนั 
ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามเกณฑก์ารค านวณของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- รายงานการด ารงแหล่งท่ีมาของเงินใหส้อดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงิน (Net Stable Funding Ratio:NSFR) 
ประเมินตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจดัส่ง ธปท. เป็นรายไตรมาส และน าเสนอ
คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เป็นรายเดือน ซ่ึง 
NSFR มีความประสงคเ์พื่อให้ธนาคารฯมีแหล่งเงินท่ีมีความมัน่คงสอดคลอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถ
เรียกคืนก่อนก าหนด หรืออาจไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง                  
อยา่งมีนยัส าคญั 

- รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามสถานการณ์จ าลองเสนอคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 

การทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ธนาคารฯก าหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบาย 
การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารฯ โดยใช้สถานการณ์ท่ีธนาคารฯก าหนดขึ้นเองซ่ึงแบ่งออกได ้3 กรณี 
ไดแ้ก่ (1) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกบัธนาคารฯเอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกบัระบบ
สถาบนัการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารฯ (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตท่ี
เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจยั (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จ าลอง จะประกอบดว้ยขอ้
สมมติต่าง ๆ เช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกคา้แต่ละประเภทในสัดส่วนท่ีต่างกนั สภาพคล่องในตลาด
ของสินทรัพยล์ดลง ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นตน้ และธนาคารฯไดจ้ดัท า
แผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยค านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์
จ าลอง ซ่ึงแผนฉุกเฉินสภาพคล่องได้ก าหนดตวับ่งช้ีเพื่อเตือนภยัส าหรับวิกฤตการณ์สภาพคล่อง เพื่อให้
ธนาคารฯสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคล่องท่ีจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งทนัท่วงทีดว้ยค่าใชจ่้าย/
ตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 

ธนาคารฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรงของธนาคารฯตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 
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ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.krungthai.com>นักลงทุนสัมพันธ์>ข้อมูลทางการเ งิน>การเ ปิดเผย                
 ขอ้มูลตามเกณฑ ์LCR 
วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากวนัส้ินงวด 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่อง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารฯด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายปักษไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 ของเงิน 
รับฝากและเงินกูย้มื ตามรายละเอียดหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563
และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินสดท่ีศูนยเ์งินสด จ านวน 
53,339 ลา้นบาท และ 36,767 ลา้นบาท 

แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน 

แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุน            
ท่ีส าคัญมาจากเงินรับฝาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 74.13 ของแหล่งเงินทุนทั้ งหมด ส าหรับแหล่งเงินทุน                   
ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิดา้นหน้ีสินคิดเป็นร้อยละ 7.20 ตราสารหน้ีท่ี
ออกและเงินกูย้มืคิดเป็นร้อยละ 3.09 และส่วนของเจา้ของคิดเป็นร้อยละ 10.98 

ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนนั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้เงินทุนในการให้สินเช่ือร้อยละ 72.07 ของ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (ดา้นสินทรัพย)์ คิดเป็นร้อยละ 13.35 และเงินลงทุนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 10.54 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน   

เงินรับฝาก 74.13 71.57 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.20 7.16 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 3.09 3.21 
ส่วนของเจา้ของ 10.98 11.56 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน     
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 72.07 69.38 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 13.35 11.25 
เงินลงทุนสุทธิ 10.54 14.15 

สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 97.23 96.94 
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 93.65 92.95 
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จากงบการเงินรวมของธนาคารฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก
เท่ากบัร้อยละ 97.23 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.94  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรับอตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากบั
ร้อยละ 93.65 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.95 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของ
เงินใหสิ้นเช่ือร้อยละ 9.85 ในขณะท่ีเงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 จากส้ินปี 2562 

โดยอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของธนาคารฯและ           
บริษทัยอ่ยไดถู้กจดัประเภทตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญา ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 54,061 54,061 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 62,965 359,804 1,989 - - 424,758 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 29,992 - 4,482 1,161 35,635 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 25,471 26,223 19,182 - 70,876 
เงินลงทุน 36 26,287 240,087 23,890 15,143 305,443 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 213,942 535,131 514,512 1,021,976 - 2,285,561 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 276,943 976,685 782,811 1,069,530 70,365 3,176,334 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,764,230 530,253 56,281 - - 2,350,764 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 44,121 146,195 31,373 6,687 - 228,376 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 24,770 24,022 17,018 - 65,810 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 9,890 15,563 72,384 - 97,837 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,808,351 711,108 127,239 96,089 - 2,742,787 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,434 68,434 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 54,414 285,384 1 - 33 339,832 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 20,843 21,232 13,736 - 55,811 
เงินลงทุน 36 185,281 161,488 34,302 15,362 396,469 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 221,297 527,111 377,770 963,695 - 2,089,873 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 275,747 1,018,619 560,491 1,011,733 83,829 2,950,419 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,577,854 438,787 137,628 1,596 - 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 45,907 141,442 21,922 6,552 - 215,823 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 21,485 16,841 13,543 - 51,869 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 6,186 19,088 71,567 - 96,841 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,623,761 607,900 195,479 93,258 - 2,520,398 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 54,026 54,026 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 62,647 359,804 1,989 - - 424,440 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 30,298 - 4,482 1,161 35,941 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 25,471 26,223 19,182 - 70,876 
เงินลงทุน 36 25,884 240,801 23,888 15,141 305,750 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 213,979 479,921 488,151 1,021,961 - 2,204,012 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 276,662 921,378 757,164 1,069,513 70,328 3,095,045 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,766,131 530,796 56,436 - - 2,353,363 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 41,912 146,195 31,373 6,687 - 226,167 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 24,770 24,022 17,018 - 65,810 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 247 - 51,529 - 51,776 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,808,043 702,008 111,831 75,234 - 2,697,116 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,362 68,362 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 54,012 285,322 1 - - 339,335 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 20,843 21,232 13,736 - 55,811 
เงินลงทุน 36 184,577 162,141 34,302 15,359 396,415 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 222,110 464,363 356,133 963,707 - 2,006,313 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 276,158 955,105 539,507 1,011,745 83,721 2,866,236 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,579,785 439,295 137,783 1,597 - 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43,820 135,946 21,922 6,552 - 208,240 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 21,485 16,841 13,543 - 51,869 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 1 - 51,322 - 51,323 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,623,605 596,727 176,546 73,014 - 2,469,892 

8. การด ารงเงินกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯไดค้  านวณเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ
ด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพิ่มเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าอีก
เกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 
0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบจ านวนในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

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

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 2563 2562 

 มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 8.00 7.50 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 9.50 9.00 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 12.00 11.50 



 

62 

ขอ้มูลเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 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 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 30 มิถุนายน 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 30,629 33,011 
รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (18,714) (22,340) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 1,069 1,100 
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 310,290 305,805 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 53,091 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 22,388 22,443 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 75,479 75,534 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 385,769 381,339 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 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 16,103 16,090 
รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (8,885) (9,977) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 287,700 285,462 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 53,091 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 21,448 21,525 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 74,539 74,616 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 362,239 360,078 
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  อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 15.36 15.19 14.88  14.80 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 15.42 15.24 14.88 14.80 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 19.17 19.01 18.73 18.66 

ธนาคารฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์และเร่ือง            
การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.krungthai.com> นกัลงทุนสัมพนัธ์ > ขอ้มูลทางการเงิน > การเปิดเผย 
   ขอ้มูลตามเกณฑ ์Basel 
วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากวนัส้ินงวด   
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

9.      ข้อมูลเพิม่เติม 

9.1 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัเงินสดและกระแสเงินสด 

9.1.1 เงินสด 

 เงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 46,701 62,717 46,666 62,645 
เงินสดรับล่วงหนา้จากธุรกรรมเงินอิเลก็ทรอนิกส์และ
บริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 7,360 5,717 7,360 5,717 

รวม 54,061 68,434 54,026 68,362 

http://www.krungthai.com/
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9.1.2  รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

30 มิถุนายน 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

30 มิถุนายน 
2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน              
เผ่ือขายสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  - 2,760 - 2,767 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วดัมูลค่า
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 1,404 - 1,228 - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 1,956 - 1,440 - 
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการช าระหน้ี 660 1,554 658 1,554   

9.1.3  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบญัชี 1 มกราคม 2563 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 30 มิถุนายน 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 96,841 789 207 97,837 

รวม 96,841 789 207 97,837 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบญัชี 1 มกราคม 2563 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการที่           

ไม่ใช่เงินสด            30 มิถุนายน 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 51,322 247 207 51,776 

รวม 51,322 247 207 51,776 
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9.2 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

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 - - - 54,061 54,061 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 423,452 423,452 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35,635 - - - 35,635 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 70,876 - - - 70,876 
เงินลงทุนสุทธิ - 288,735 15,143 1,525 305,403 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 2,151,757 2,151,757 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 106,511 288,735 15,143 2,630,795 3,041,184 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,350,764 2,350,764 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 228,376 228,376 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 5,836 5,836 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 65,810 - - - 65,810 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - 97,837 97,837 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 4,478 4,478 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 16,359 16,359 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 65,810 - - 2,703,650 2,769,460 

ส าหรับยอดต้นงวดของการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีแสดงตามหลักเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรายละเอียดตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 

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 - - - 54,026 54,026 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 423,134 423,134 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35,941 - - - 35,941 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 70,876 - - - 70,876 
เงินลงทุนสุทธิ - 289,538 15,141 1,031 305,710 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 2,081,202 2,081,202 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 106,817 289,538 15,141 2,559,393 2,970,889 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,353,363 2,353,363 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 226,167 226,167 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 5,836 5,836 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 65,810 - - - 65,810 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - 51,776 51,776 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 3,655 3,655 

ประมาณการหน้ีสิน - - - 14,865 14,865 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 65,810 - - 2,655,662 2,721,472 

ส าหรับยอดต้นงวดของการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีแสดงตามหลักเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรายละเอียดตามที่กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1 
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9.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 48,065 277,785 325,850  32,135   221,061   253,196  
ธนาคารพาณิชย ์ 85 10,718 10,803  475   22,532   23,007  
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 10 19,748 19,758  23   6,126  6,149 
สถาบนัการเงินอืน่ 15 47,877 47,892  40   28,993   29,033  

รวม 48,175 356,128 404,303  32,673   278,712  311,385 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 120 120 -  117   117  
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - (20) (20) -  (22)  (22) 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - -  (1)  (1,149)  (1,150) 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต      

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (1,139) (1,140) - - - 

รวมในประเทศ 48,174 355,089 403,263  32,672   277,658  310,330  

ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  9,349 3,729 13,078  15,328  5,775   21,103  
เงินเยน 691 - 691  2,562  -  2,562  
เงินยโูร 1,350 - 1,350  1,406  -  1,406  
อื่น ๆ  3,172 2,184 5,356  2,224   1,176   3,400  

รวม 14,562 5,913 20,475  21,520   6,951   28,471 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 38 38 -  57   57  
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - - - -  (2)  (2) 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - -  (1)  (84)  (85) 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (62) (262) (324) - - - 

รวมต่างประเทศ 14,500 5,689 20,189  21,519  6,922   28,441 

รวม 62,674 360,778 423,452 54,191  284,580  338,771  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 48,065 277,785 325,850 32,135 221,061 253,196 

ธนาคารพาณิชย ์ 2 10,493 10,495 1 22,532 22,533 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 19,748 19,748 - 6,126 6,126 
สถาบนัการเงินอืน่ 15 47,877 47,892 40 28,993 29,033 

รวม 48,082 355,903 403,985  32,176 278,712 310,888 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 120 120  - 117  117 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - (20) (20) - (22) (22) 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (1) (1,149) (1,150) 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (1,139) (1,140) - - - 

รวมในประเทศ 48,081 354,864 402,945 32,175 277,658 309,833 

ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  9,349 3,729 13,078 15,328 5,775 21,103 
เงินเยน 691 - 691 2,562 - 2,562 
เงินยโูร 1,350 - 1,350 1,406 - 1,406 
อื่น ๆ  3,172 2,184 5,356 2,224 1,176 3,400 

รวม 14,562 5,913 20,475 21,520 6,951 28,471 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 38 38 - 57 57 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - - - - (2) (2) 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (1) (84) (85) 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (62) (262) (324) - - - 

รวมต่างประเทศ 14,500 5,689 20,189 21,519 6,922 28,441 

รวม 62,581 360,553 423,134 53,694 284,580 338,274 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯไม่มีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
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9.4 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
เงินลงทุน 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 27,773 27,773 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,219 2,525 

รวม 29,992 30,298 
อ่ืน ๆ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,482 4,482 
หน่วยลงทนุในความตอ้งการของตลาด 1,161 1,161 

รวม 5,643 5,643 
รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                       
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 35,635 35,941 

9.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

9.5.1 อนุพนัธ์เพื่อคา้ 

มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปล่ียน 27,492 25,886 1,835,269 31,047 27,323 2,083,533 
อตัราดอกเบ้ีย 36,079 32,633 2,374,503 18,789 17,215 2,177,441 

อื่น ๆ 6,205 6,986 163,007 5,975 7,331 163,262 

รวม 69,776 65,505 4,372,779 55,811 51,869 4,424,236 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปล่ียน 27,492 25,886 1,835,269 31,047 27,323 2,083,533 
อตัราดอกเบ้ีย 36,079 32,633 2,374,503 18,789 17,215 2,177,469 

อื่น ๆ 6,205 6,986 163,007 5,975 7,331 163,262 

รวม 69,776 65,505 4,372,779 55,811 51,869 4,424,264 
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9.5.2 อนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงจ าแนกตามประเภทของการป้องกนัความเส่ียง
และตามประเภทความเส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

การป้องกนัความเส่ียงแบบพลวตัร 

มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

มูลค่าตามบญัชี 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 4,315 - - 
รวม 4,315 - - 

การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่าท่ีเก่ียวข้องกับรายการท่ีก าหนดให้เป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 
 มูลค่าตามบญัชี 

มูลค่าสะสมของการปรับปรุง
มูลค่าเน่ืองจากการป้องกนัความ
เส่ียงในมูลค่ายติุธรรมซ่ึงรวมอยู่
ในมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ี

มีการป้องกนัความเส่ียง 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้      
เงินกูยื้มสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ก - 3,521 - 171 
ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ข - 10,316 - 316 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  - 13,837 - 487 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 2,709 - 125 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยโูร (ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 6 - - - 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน  2,715 - 125 - 

รวม  2,715 13,837 125 487 



 

71 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวมรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมสะสมของการปรับปรุงมูลค่าเน่ืองจากการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ประกอบไปดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

ก. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน) 
ข. ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ค. เงินลงทุนสุทธิ 

มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 13,350 535 - 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 13,350 535 - 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน    
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 37 1 - 
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 2,718 124 - 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 2,755 125 - 

รวม 16,105 660 - 
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ผลลพัธ์ของกลยุทธ์การป้องกนัความเส่ียงของธนาคารฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                
ขอ้ 4.5 โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกันความเส่ียงในระหว่างงวด ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกัน                
ความเส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 
ก าไร (ขาดทุน)  

ท่ีเกิดจากการป้องกนัความเส่ียง 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การป้องกนัความเส่ียง 

รายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
เงินกูย้ืมสกุลเงินบาทท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ีย (4) 6 2 

ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินบาท   
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ีย (99) 99 - 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (103) 105 2 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารทุน         
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ / 
สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ 

(125) 125 - 
เงินลงทุนในตราสารทุน            
สกุลเงินยโูร (ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ 

- - - 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน (125) 125 - 

รวม (228) 230 2 
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การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดใหเ้ป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด                     มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไม่มี
ประสิทธิผลของการ
ป้องกนัความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารองส าหรับการป้องกนั        
ความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส่วนท่ียงัคงใช ้          
การบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง 

ส่วนท่ีไม่ไดใ้ช ้         
การบญัชีป้องกนั          
ความเส่ียงแลว้ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                 
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 21 (33) - 
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (62) 39 - 
สกุลเงินเยนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (161) 103 - 
สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                             14 12 - 
สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 6 14 - 
สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  (2) (1) - 

รวม (184) 134 - 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวมรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง คือ เงินลงทุนสุทธิ 

ผลลพัธ์ของกลยุทธ์การป้องกนัความเส่ียงของธนาคารฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ขอ้ 4.5 โดยเฉพาะมูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงธนาคารฯก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด และการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 

จ านวน
เงินตาม
สัญญา 

มูลค่าตามบญัชี 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมซ่ึงใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของ

การป้องกนัความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารอง
ส าหรับการ
ป้องกนัความ
เส่ียงในกระแส
เงินสดที่ถูก

ปรับปรุงรายการ
ไปยงัก าไรหรือ

ขาดทุน สินทรัพย ์ หน้ีสิน รวม 

ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลท่ี
รับรู้ในก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลท่ี
รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 
ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 2,070 35 51 (21) (21) - (7) 

สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 
ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสาร
หน้ีสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั 6,277 107 30 62 62 - (23) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท : เยน) - ป้องกนัความเส่ียง
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินเยนท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 17,577 298 194 161 161 - (73) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท : ยโูร) - ป้องกนัความเส่ียง
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินยโูรท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 749 - 16 (14) (14) - 20 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท : ยโูร) - ป้องกนัความเส่ียง
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินยโูรท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 868 - 8 (6) (6) - 20 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงิน
ต่างประเทศ (บาท : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) - 
ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสาร
หน้ีสกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 318 - 6 2 2 - 1 

รวม 27,859 440 305 184 184 - (62) 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีรวมความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง คือ ก าไรสุทธิ
จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีรวมการปรับปรุงรายการ คือ ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และดอกเบ้ียรับ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯมีเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในด้านอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
แลกเปล่ียน จ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอ้ยกว่า 

1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า 
3 เดือน 

- 1 ปี 

มากกว่า 

1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    

5 ปี รวม 

การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม - ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้  

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียป้องกนัความเส่ียงของเงินกูย้ืม
สกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี        
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - 2,050 10,500 800 13,350 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 4.37 3.45 3.41 3.59 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 0.60 1.83 1.00 1.59 

การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม - ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

สัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ - ป้องกนัความเส่ียงของ
ตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - 31 - - - 31 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 30.90 - - - 30.90 
สัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ - ป้องกนัความเส่ียงของ
ตราสารทุนสกุลเงินยโูร       

จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - 6 - - - 6 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยโูร) - 35.18 - - - 35.18 

สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกนัความเส่ียงของ         

ตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - 2,718 - - - 2,718 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 32.31 - - - 32.31 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด - ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกนัความเส่ียงของเงิน

ลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - - 2,070 - 2,070 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - - - 31.11 - 31.11 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 2.92 - 2.92 

สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ                 

(บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกนัความเส่ียงของเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั       

จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - 778 5,499 - 6,277 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - - 30.26 31.09 - 30.99 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.48 1.46 - 1.46 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอ้ยกว่า 
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า 
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอ้ยกว่า 
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า 
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : เยน) - ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี

สกุลเงินเยนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - - 17,577 - 17,577 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : เยน) - - - 0.29 - 0.29 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 1.19 - 1.19 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ          
(บาท : ยโูร) - ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี

สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - - 749 - 749 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาทต่อยโูร) - - - 33.43 - 33.43 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 1.76 - 1.76 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : ยโูร) - ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี

สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - - 868 - 868 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยโูร) - - - 33.69 - 33.69 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 1.73 - 1.73 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) - ป้องกนัความเส่ียงของเงิน

ลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - 318 - - 318 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) - - 20.79 - - 20.79 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.50 - - 1.50 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีรายการท่ีคาดการณ์ไวซ่ึ้งตอ้งยติุการใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงเน่ืองจากไม่คาดวา่รายการดงักล่าวจะเกิดขึ้นแลว้ในงวดปัจจุบนั 
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รายการกระทบยอดเงินส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงท่ีรับรู้ในส่วนของเจ้าของแยกตามประเภท 
ความเส่ียงมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 เงินส ารอง 
ส าหรับการ 

ป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากตน้ทุน 

การป้องกนัความ
เส่ียงรอตดับญัชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 – สุทธิภาษีเงินได ้ 9 (39) (30) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล :    
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน 184 - 184 

จ านวนสุทธิท่ีโอนรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน :    
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน (62) - (62) 

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี - (56) (56) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (24) 11 (13) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 – สุทธิภาษีเงินได ้ 107 (84) 23 

9.6 เงินลงทุนสุทธ ิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดเงินลงทุนดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย          
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,525 - 1,031 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย             
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 288,735 - 289,538 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่น 15,143 - 15,141 - 

เงินลงทุนเพื่อคา้ - 48,252 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - 344,198 - 344,856 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 1,737 - 1,028 
เงินลงทุนทัว่ไป - 1,041 - 1,038 

 305,403 395,228 305,710 395,174 
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9.6.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 494 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 473 473 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 598 598 

รวม 1,565 1,071 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (40) (40) 

รวม 1,525 1,031 

9.6.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 238,791 238,791 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 11,005 11,808 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 38,939 38,939 

รวม 288,735 289,538 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (938) (938) 

9.6.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 11,312 203 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 2,918 7 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 907 12 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 6 1 

รวม 15,143 223 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 11,312 203 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 2,918 7 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 905 12 
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 6 1 

รวม 15,141 223 

9.6.4 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 

9.6.5 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 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 12,849 12,849 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 267 267 

รวม 344,198 344,856 
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9.6.6 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 

9.6.7 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 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี  

9.6.8 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นซ่ึงธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซ่ึงจ าแนก
เป็นกลุ่ม โดยแสดงในราคามูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,472 1,538 
กองทุนรวมและกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 656 545 

 



 

81 

9.6.9 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 2 บริษทั มีราคาทุนจ านวน 0.1 
ลา้นบาท และมูลค่ายติุธรรมจ านวน 32 ลา้นบาท  

9.6.10 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีในบริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ    ผิด
นดัช าระหน้ี จ านวน 3 บริษทั มูลค่าเงินลงทุนตามราคาตามบญัชีรวมจ านวน 948 ลา้นบาท ซ่ึงไดก้นั        ค่า
เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นไวแ้ลว้เตม็จ านวน 

9.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 

9.7.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ท่ีลงทุน     

ร้อยละของหลกัทรัพย ์     
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลส าหรับ         
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี              

   

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

30 
มิถุนายน 

2562 

บริษัทย่อย         
กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง         
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ธุรกิจบริการดา้น

กฎหมาย 
หุ้นสามญั 100.00 100.00 30 30 13 27 

บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ ากดั 

ธุรกิจบริการ หุ้นสามญั 100.00 100.00 140 140 59 119 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 100.00 100.00 211  211  500 455 

บริษทั กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

บริการงานดา้น
สารสนเทศ 

หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,300 1,300 - 79 

บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั* เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั** ท่ีปรึกษาและให้

ค  าแนะน าดา้นการเงิน 
หุ้นสามญั 100.00 100.00 40 40 - - 

บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจบตัรเครดิต หุ้นสามญั 49.29 49.10 2,150 1,980 1,118 1,046 
บริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั**** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย

เพื่อการประกอบ
อาชีพ 

หุ้นสามญั 24.95 24.95 13 13 - - 

บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั**** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย หุ้นสามญั 24.95 24.95 15 15 - - 
กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม         
บริษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากดั**** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย    - - - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั**** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย    - - - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) 
จ ากดั**** 

ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
 

  - - - - 

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

ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
   

- - - - 

รวม     4,899 4,729 1,690 1,726 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า***     (799) (799) - - 

รวม     4,100  3,930  1,690 1,726 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ท่ีลงทุน     

ร้อยละของหลกัทรัพย ์     
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลส าหรับ         
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี              

   

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

30 
มิถุนายน 

2562 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ท่ีลงทุน     

ร้อยละของหลกัทรัพย ์     
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลส าหรับ         
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี              

   

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

30 
มิถุนายน 

2562 

บริษัทร่วม         
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

ประกนัชีวิต หุ้นสามญั 50.00 50.00 4,072 4,072 - - 

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัวินาศภยั หุ้นสามญั 45.00 45.00 1,519 1,519 134 119 

บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 49.00 49.00 87 87 40 43 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 50.00 50.00 1,069 1,069 - - 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 19.86 19.82 36  36  35 17 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17 22.17 117 117 - - 

รวม     6,900 6,900 209 179 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ    11,000 10,830 1,899 1,905 

* อยูร่ะหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
** อยูร่ะหว่างการด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินธุรกิจ  
*** ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบญัชี 
**** ธนาคารฯลงทุนในบริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั และบริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางออ้มผ่านบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
โดยธนาคารฯลงทุนในบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 49.29 และบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั และบริษทั     
เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั ร้อยละ 75.055 
***** ธนาคารฯลงทุนทางออ้มผ่านบริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั โดยบริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั ลงทุนในบริษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี)  จ ากดั บริษทั              
เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากดั และบริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากดั ร้อยละ 100 

 รายละเอียดของบริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
   เงินปันผลจ่ายให้กบั     ก าไรท่ีแบ่งให้กบั                 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย ส่วนเกินทุนจาก 
  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ อ านาจควบคุมใน อ านาจควบคุมใน ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม การเปล่ียนแปลง 
 สัดส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย ควบคุมในบริษทัยอ่ย ระหว่างงวด                    บริษทัยอ่ยในระหว่าง ในบริษทัยอ่ยในระหว่าง สัดส่วนการถือหุ้น 

บริษทั ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม สะสม หกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด ในบริษทัยอ่ย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)           

บริษทั บตัรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

50.71 50.90 10,258 10,039 1,150 1,069 1,418 1,498 - - (41) - 
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 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการ
ระหวา่งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (1) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน   
สินทรัพยร์วม 79,285 85,409 
หน้ีสินรวม 59,029 65,674 
สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 9,615 5,127 
ก าไรส าหรับงวด 2,790 1,319 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,790 1,319 
สรุปรายการกระแสเงินสด   
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 7,337 (2,211) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (94) (487) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (7,465) 1,325 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบของนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

9.7.2 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ร้อยละของ
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
เงินลงทุน         

(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วนได้

เสีย) 

ร้อยละของ
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
เงินลงทุน         

(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วนได้

เสีย) 

บริษัทร่วม        

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต ประกนัชีวิต 50.00 594 23,676 50.00 594 25,663 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั ประกนัวินาศภยั 45.00 971 2,895 45.00 971 2,952 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง เช่าซ้ือ 49.00 87 727 49.00 87 695 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 50.00 1,069 1,170 50.00 1,069 1,148 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บริการ 19.86 36 394 19.82 36 379 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  บริการ 22.17 117 102 22.17 117 109 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ   2,874 28,964  2,874 30,946 

 

  



 

85 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน                         
  2563 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ เงินปันผลรับ 
ส่วนแบ่ง       
ผลก าไร 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

ส่วนแบ่ง  
ผลก าไร 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

บริษัทร่วม        
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต ประกนัชีวิต - 221 (2,208) - 511 4,491 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั ประกนัวินาศภยั 134 177 (145) 119 185 93 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง เช่าซ้ือ 40 72 - 43 55 - 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 43 (19) - (22) (18) 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บริการ 35 49 - 17 52 - 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  บริการ - (7) - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ  209 555 (2,372) 179 781 4,566 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ              
บริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

9.7.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพยร์วม 337,096 334,284 10,566 10,506 12,410 12,908 

หน้ีสินรวม 289,745 282,958 4,133 3,946 10,926 11,490 

สินทรัพย์ - สุทธิ 47,351 51,326 6,433 6,560 1,484 1,418 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50.00 50.00 45.00 45.00 49.00 49.00 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในบริษัทร่วม 23,676 25,663 2,895 2,952 727 695 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 

 30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพยร์วม 5,469 6,182 2,351 2,267 499 526 

หน้ีสินรวม 3,129 3,886 364 348 39 36 

สินทรัพย์ - สุทธิ 2,340 2,296 1,987 1,919 460 490 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50.00 50.00 19.86 19.82 22.17 22.17 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในบริษัทร่วม 1,170 1,148 394 379 102 109 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 31,251 34,470 1,423 1,480 506 473 
ก าไร (ขาดทุน)  443 1,023 393 411 146 113 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (4,417) 8,982 (321) 207 - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (3,974) 10,005 72 618 146 113 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 

 บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 688 537 631 605 17 - 
ก าไร (ขาดทุน)  86 (45) 246 247 (29) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (38) (37) - - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 48 (82) 246 247 (29) - 

9.8 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

9.8.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 153,010 168,673 153,010 168,673 
เงินให้กูย้ืม 1,515,324 1,407,818 1,434,225 1,324,106 
ตัว๋เงิน 610,755 505,162 616,085 512,322 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,449 3,599 1 1 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,019 1,165 - - 
อื่น ๆ 3,444 3,925 781 1,247 
หกั รายไดร้อตดับญัชี (440) (469) (90) (36) 

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 2,285,561 2,089,873 2,204,012 2,006,313 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 9,015 5,160 8,489 4,569 

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี                   
บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 2,294,576 2,095,033 2,212,501 2,010,882 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     
1.  เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

 รายสินเช่ือ - (66,723) - (64,394) 
 รายกลุ่ม - (4,046) - - 

2.  เงินส ารองส่วนเกิน - (64,459) - (62,338) 
หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ                          

ปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - (40) 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (142,819) - (131,299) - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ
สุทธิ 2,151,757 1,959,765 2,081,202 1,884,110 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือตามโครงการนโยบายภาครัฐ โดยรวมเงินให้สินเช่ือท่ี
เป็นรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ไดแ้ก่ โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อปรับเปล่ียน
เคร่ืองจกัรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผูป้ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โครงการเงินหมุนเวียน
เพื่อการอนุรักษ์พลงังานโดยสถาบนัการเงิน ระยะท่ี 6 โครงการสินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โครงการสินเช่ือ
กรุงไทยตา้นภยั COVID และมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID รวมเป็นจ านวนเงิน 42,426 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้กูย้ืมอ่ืน ๆ จ านวน 781 ลา้นบาท และ 
1,247 ลา้นบาท ไดร้วมหน้ีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหน้ีแทนลูกคา้รายท่ีผิดนัดตามสัญญา ซ่ึงธนาคารฯเป็น             
ผูรั้บรองหรือค ้าประกนัไวแ้ลว้ จ านวน 747 ลา้นบาท และ 1,198 ลา้นบาท ตามล าดบั 

9.8.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,195,787 26,873 2,222,660 2,005,481 27,401 2,032,882 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 26,917 34,455 61,372 30,570 25,322 55,892 
เงินสกุลอื่น ๆ 1,518 11 1,529 1,069 30 1,099 
รวม* 2,224,222 61,339 2,285,561 2,037,120 52,753 2,089,873 

* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,114,238 26,873 2,141,111 1,921,921 27,401 1,949,322 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 26,917 34,455 61,372 30,570 25,322 55,892 
เงินสกุลอื่น ๆ 1,518 11 1,529 1,069 30 1,099 
รวม* 2,142,673 61,339 2,204,012 1,953,560 52,753 2,006,313 

* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

9.8.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
การเกษตรและเหมืองแร่ 26,958 26,521 26,892 26,389 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 485,567 533,198 484,890 532,322 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 123,527 111,959 124,648 113,021 
การสาธารณูปโภคและบริการ 579,087 362,951 578,220 361,774 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 413,813 396,036 413,813 396,036 
อ่ืน ๆ 656,609 659,208 575,549 576,771 

รวม 2,285,561 2,089,873 2,204,012 2,006,313 

* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

9.8.4 จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
  เงินให้สินเช่ือและ            

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                              
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,906,534 26,768 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                                   
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 268,012 39,779 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                                                           
(Non-Performing) 114,250 73,366 

สินทรัพยท์างการเงินที่ใชว้ิธีอยา่งง่ายในการค านวณ                        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ                
(Lifetime ECL-Simplified approach) 5,780 2,906 

รวม 2,294,576 142,819 

 
  



 

89 

 (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 

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคา้งของเงินตน้ท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับหลกัหักหลกัประกนัหรือมูลหน้ีหลงัหักมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั 

(2) รวมวิธีอตัราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 
  เงินให้สินเช่ือและ               

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,849,004 23,943 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั             
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 254,773 37,539 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                 
(Non-Performing) 108,724 69,817 

รวม 2,212,501 131,299 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ ยอดสุทธิท่ีใช ้ อตัราท่ีใช ้  
 และดอกเบ้ีย ในการตั้งค่าเผ่ือ ในการตั้งค่าเผ่ือ 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) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคา้งของเงินตน้ท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับหลงัหักหลกัประกัน หรือมูลหน้ีหลงัหักมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั 

(2)  รวมวิธีอตัราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 

9.8.5 เงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัท่ีมีปัญหา
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ได้แก่ บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จ านวน 1 ราย ยอดหน้ีจ านวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงไดก้นัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นไวแ้ลว้ (31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 2 ราย ยอดหน้ีจ านวน 8,501 ลา้นบาท ซ่ึงไดก้นัค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ เป็นจ านวนเงิน 3,141 ลา้นบาท) 

9.8.6 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 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 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่า 1,792 1,623 53 3,468 2,532 2,169 63 4,764 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (350)    (433) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    3,118    4,331 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    -    (515) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (363)    - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    2,755    3,816 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 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 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่า 1 - - 1 1 - - 1 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    -    - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    1    1 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    -    (1) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต   

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (1)    - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    -    - 

9.9 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงิน    
ท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 
- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน          

ท่ีใชวิ้ธีอยา่งง่าย
ในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้งวด - - - - 1,235 1,235 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 505 1,126 4 - 

 
(1,235) 400 

 505 1,126 4 - - 1,635 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน            
การจดัชั้น 16 (16) - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (241) (30) - - - (271) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 104 38 - - - 142 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (20) (18) (4) - - (42) 

ยอดปลายงวด 364 1,100 - - - 1,464 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงิน    
ท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 
- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน          

ท่ีใชวิ้ธีอยา่งง่าย
ในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย      
ยอดตน้งวด - - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 1 1 36 - (36) 2 

 1 1 36 - - 38 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน            
การจดัชั้น 1 (1) - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า           
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1 - - - - 1 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 1 - - - - 1 

ยอดปลายงวด 4 - 36 - - 40 

       
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ยอดตน้งวด - - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 12 8 79 - (79) 20 

 12 8 79 - - 99 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (3) - 842 - - 839 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 9 - - - - 9 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1) (8) - - - (9) 

ยอดปลายงวด 17 - 921 - - 938 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงิน    
ท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 
- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน          

ท่ีใชวิ้ธีอยา่งง่าย
ในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้งวด - - - - 135,228 135,228 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 24,530 43,954 62,070 2,919 (135,228) (1,755) 

 24,530 43,954 62,070 2,919 - 133,473 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน           
การจดัชั้น (1,851) (486) 2,337 - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 3,196 (3,727) 21,035 (27) - 20,477 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 2,450 511 3,184 - - 6,145 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1,550) (213) (936) - - (2,699) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (7) (260) (14,324) (23) - (14,614) 
ส่วนท่ีไดรั้บคืน - - - 37 - 37 

ยอดปลายงวด 26,768 39,779 73,366 2,906 - 142,819 
(1)  ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมลูค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการ

ของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 
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 (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 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโอน
ไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
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 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต           
(12-mth ECL) 

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

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
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 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น 16 (16) - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (241) (30) - - (271) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 104 38 - - 142 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (20) (18) (4) - (42) 
ยอดปลายงวด 364 1,100 - - 1,464 

  



 

95 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต           
(12-mth ECL) 

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

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ยอดตน้งวด - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น 1 (1) - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า             
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1 - - - 1 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 1 - - - 1 
ยอดปลายงวด 4 - 36 - 40 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ยอดตน้งวด - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (3) - 842 - 839 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 9 - - - 9 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1) (8) - - (9) 
ยอดปลายงวด 17 - 921 - 938 
      
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ     
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 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น (2,019) 238 1,781 - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 3,053 (4,756) 18,688 - 16,985 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 2,214 511 3,183 - 5,908 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1,502) (150) (704) - (2,356) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (7) (260) (13,948) - (14,215) 
ยอดปลายงวด 23,943 37,539 69,817 - 131,299 
(1) ยอดต้นงวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าซ่ึงรับรู้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL                 

ตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3  
  



 

96 

 (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 

9.10 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

 - - 
โอนมาจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 40 

ยอดปลายงวด - 40 
(1) ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และLifetime ECL 

ตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 

ธนาคารฯจะโอนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไปเป็นค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับ
ลูกหน้ีท่ีได้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและโอนกลับเป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีปฏิบัติตาม
เง่ือนไขใหม่ไม่ได ้

ธนาคารฯไม่ได้ตัดจ าหน่ายค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นรายได้เม่ือได้รับช าระ               
โดยโอนกลบัเป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เน่ืองจากหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีมีโอกาสกลบัเป็นหน้ี               ดอ้ย
คุณภาพอีก 
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9.11 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภททรัพยสิ์นรอการขาย 
ยอด          

ตน้งวด เพ่ิมขึ้น ลดลง 
ยอด         

ปลายงวด 
ยอด          

ตน้งวด เพ่ิมขึ้น ลดลง 
ยอด         

ปลายงวด 

         
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี         
 อสังหาริมทรัพย ์ 40,136 2,492 (3,108) 39,520 36,799 8,018 (4,681) 40,136 
 สังหาริมทรัพย ์ 192 2 (124) 70 297 41 (146) 192 

 รวม 40,328 2,494 (3,232) 39,590 37,096 8,059 (4,827) 40,328 
อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารท่ีปิดท าการ) 69 470 (97) 442 69 - - 69 
ทรัพยสิ์นรอการขายระหว่าง

ด าเนินการ 986 303 (885) 404 902 986 (902) 986 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 41,383 3,267 (4,214) 40,436 38,067 9,045 (5,729) 41,383 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (9,201) (503) 1,968 (7,736) (2,084) (7,117) - (9,201) 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 32,182 2,764 (2,246) 32,700 35,983 1,928 (5,729) 32,182 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภททรัพยสิ์นรอการขาย 
ยอด          

ตน้งวด เพ่ิมขึ้น ลดลง 
ยอด         

ปลายงวด 
ยอด          

ตน้งวด เพ่ิมขึ้น ลดลง 
ยอด         

ปลายงวด 

         
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี         
 อสังหาริมทรัพย ์ 40,136 2,492 (3,108) 39,520 36,799 8,018 (4,681) 40,136 
 สังหาริมทรัพย ์ 111 - (111) - 111 - - 111 

 รวม 40,247 2,492 (3,219) 39,520 36,910 8,018 (4,681) 40,247 
อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารท่ีปิดท าการ) 69 470 (97) 442 69 - - 69 
ทรัพยสิ์นรอการขายระหว่าง

ด าเนินการ 986 299 (883) 402 902 986 (902) 986 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 41,302 3,261 (4,199) 40,364 37,881 9,004 (5,583) 41,302 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (9,126) (501) 1,958 (7,669) (1,967) (7,159) - (9,126) 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 32,176 2,760 (2,241) 32,695 35,914 1,845 (5,583) 32,176 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น   
รอการขาย จ านวน 614 ลา้นบาท และ 548 ลา้นบาท ตามล าดบั (ก่อนรวมรายไดค้่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลูกคา้
จ่ายแทนจ านวน 17 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 74 ลา้นบาท และ 92 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
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ทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์แยกประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอกและภายใน ณ วนัท่ี                      
30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อสังหาริมทรัพย ์- ทรัพยท่ี์ไดจ้ากการช าระหน้ี    
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 37,785 31,675 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,735 8,461 

รวม 39,520 40,136 

9.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 ท่ีดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 5,848 10,258 12,375 22,990 896 52,367 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 3 364 80 892 1,181 2,520 
จ าหน่าย/โอนออก (14) (40) (27) (745) (962) (1,788) 

30 มิถุนายน 2563 5,837 10,582 12,428 23,137 1,115 53,099 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2563 - - 8,724 18,653 724 28,101 
ค่าเส่ือมราคา - - 124 693 31 848 
จ าหน่าย - - (25) (404) (3) (432) 

30 มิถุนายน 2563 - - 8,823 18,942 752 28,517 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 

30 มิถุนายน 2563 49 - 16 - - 65 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
30 มิถุนายน 2563 5,788 10,582 3,589 4,195 363 24,517 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562      891 

2563      848 

* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ท่ีดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 9,522 10,438 12,272 20,676 1,354 54,262 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 3 - 300 2,783 630 3,716 
จ าหน่าย/โอนออก (3,677) (180) (197) (469) (1,088) (5,611) 
31 ธนัวาคม 2562 5,848 10,258 12,375 22,990 896 52,367 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562 - - 8,642 17,531 653 26,826 
ค่าเส่ือมราคา - - 255 1,543 74 1,872 
จ าหน่าย - - (173) (421) (3) (597) 
31ธนัวาคม 2562 - - 8,724 18,653 724 28,101 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 49 - 16 - - 65 
31 ธนัวาคม 2562 49 - 16 - - 65 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 5,799 10,258 3,635 4,337 172 24,201 
 * ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 
 ท่ีดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563  6,065   10,258  11,455  12,837   873   41,488  
เพ่ิมขึ้น/รับโอน  3   -  35  698   1,169   1,905  
จ าหน่าย/โอนออก (14) (40) (24) (325) (954) (1,357) 
30 มิถุนายน 2563  6,054   10,218   11,466   13,210   1,088   42,036  
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2563 - - 8,028 10,377 724 19,129 
ค่าเส่ือมราคา - - 106 408 31 545 
จ าหน่าย - - (22) (23) (3) (48) 
30 มิถุนายน 2563 - - 8,112 10,762 752 19,626 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 
30 มิถุนายน 2563 49 - 16 - - 65 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
30 มิถุนายน 2563  6,005   10,218  3,338 2,448 336 22,345 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562      505 
2563      545 
* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2562 
 ท่ีดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 9,739 10,438 11,367 11,279 1,062 43,885 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 3 - 241 1,773 178 2,195 
จ าหน่าย/โอนออก (3,677) (180) (153) (215) (367) (4,592) 

31 ธนัวาคม 2562 6,065 10,258 11,455 12,837 873 41,488 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562  -     -    7,941 9,762 653 18,356 
ค่าเส่ือมราคา  -     -    217 819 74 1,110 
จ าหน่าย  -     -    (130) (204) (3) (337) 

31 ธนัวาคม 2562  -     -    8,028 10,377 724 19,129 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 49 - 16 - - 65 

31 ธนัวาคม 2562 49 - 16 - - 65 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 6,016 10,258 3,411 2,460 149 22,294 

* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ  31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึง
ซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่  มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการ         
ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 19,392 ล้านบาท และ 18,733 ล้านบาท ตามล าดับ               
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 11,984 ลา้นบาท และ 11,177 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ธนาคารฯได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2559โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ เม่ือ
อตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา (บาท) 2,800 - 1,566,352  ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินของธนาคารฯและ            
บริษทัย่อยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 8,206 8,350 8,206 8,350 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด/ปี (1) 491 - 127 - 
โอนออกระหว่างงวด/ปี (1) - (144) - (144) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 8,697 8,206 8,333 8,206 

(1) รายการดงักล่าวไดร้วมการปรับปรุงการโอนท่ีดินของสาขาท่ีปิดท าการไปเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

9.13 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 (1) 2,518 231 1,146 3,895 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 1,630 87 239 1,956 
จ าหน่าย/โอนออก (235) - (21) (256) 

30 มิถุนายน 2563 3,913 318 1,364 5,595 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 (1) - - - - 
ค่าเส่ือมราคา 796 45 231 1,072 
จ าหน่าย (1) - - (1) 

30 มิถุนายน 2563 795 45 231 1,071 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
30 มิถุนายน 2563 3,118 273 1,133 4,524 
(1) ยอดตน้งวดแสดงตามรายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิคร้ังแรก ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 
 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง    
ติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 (1) 2,346 - 1,088 3,434 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 1,276 - 164 1,440 
จ าหน่าย/โอนออก (234) - (20) (254) 
30 มิถุนายน 2563 3,388 - 1,232 4,620 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 (1) - - - - 
ค่าเส่ือมราคา 720 - 193 913 
30 มิถุนายน 2563 720 - 193 913 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
30 มิถุนายน 2563 2,668 - 1,039 3,707 
(1) ยอดตน้งวดแสดงตามรายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิคร้ังแรก ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2 

9.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ  ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 7,225 14 4,286 468 11,993 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 523 - 35 1,265 1,823 
จ าหน่าย/โอนออก (2) - - (309) (311) 
30 มิถุนายน 2563 7,746 14 4,321 1,424 13,505 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 4,742 11 3,340 - 8,093 
ค่าตดัจ าหน่าย 323 - 117 - 440 
จ าหน่าย (2) - - - (2) 
30 มิถุนายน 2563 5,063 11 3,457 - 8,531 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
30 มิถุนายน 2563 2,683 3 864 1,424 4,974 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562     432 

2563     440 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ  ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2562 6,849 11 4,262 508 11,630 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 858 3 24 775 1,660 
จ าหน่าย/โอนออก (482) - - (815) (1,297) 
31 ธนัวาคม 2562 7,225 14 4,286 468 11,993 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2562 4,307 10 3,096 - 7,413 
ค่าตดัจ าหน่าย 633 1 244 - 878 
จ าหน่าย (198) - - - (198) 
31 ธนัวาคม 2562 4,742 11 3,340 - 8,093 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2562 2,483 3 946 468 3,900 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 
    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ  ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 1,494 7 735 392 2,628 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 484 - 26 1,177 1,687 
จ าหน่าย/โอนออก - - - (295) (295) 
30 มิถุนายน 2563 1,978 7 761 1,274 4,020 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 776 5 449 - 1,230 
ค่าตดัจ าหน่าย 84 - 29 - 113 
30 มิถุนายน 2563 860 5  478 - 1,343 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
30 มิถุนายน 2563 1,118   2   283  1,274 2,677 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562     87 

2563     113 



 

104 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2562 

    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2562 1,173 5 735 130 2,043 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 606 2 - 615 1,223 
จ าหน่าย/โอนออก (285) - - (353) (638) 

31 ธนัวาคม 2562 1,494 7 735 392 2,628 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2562 650 5 393 - 1,048 
ค่าตดัจ าหน่าย 126 - 56 - 182 

31 ธนัวาคม 2562 776 5 449 - 1,230 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2562 718 2 286 392 1,398 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน
หน่ึงซ่ึงตดัค่าตดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผ่ือ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 4,140 ลา้นบาท และ 3,370 ลา้นบาท ตามล าดับ             
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 387 ลา้นบาท และ 304 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

9.15 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

9.15.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,020 13,117 8,674 10,387 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6,267) (4,953) (5,348) (4,690) 

สุทธิ 5,753 8,164 3,326 5,697 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน 848 426 422 (177) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม 160 160 - (1) 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,353 5,451 (2,098) 726 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,534 1,825 (291) 824 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 17 18 (1) - 
ประมาณการหน้ีสิน 3,860 3,509 351 141 
ขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 502 - 502 - 

อ่ืน ๆ 1,746 1,728 18 (404) 

รวม 12,020 13,117 (1,097) 1,109 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน (2,637) (2,161) (476) (556) 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (2,476) (2,482) 6 (11) 

อ่ืนๆ (1,154) (310) (844) 28 

รวม (6,267) (4,953) (1,314) (539) 

สุทธิ 5,753 8,164 (2,411) 570 

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รับรู้ในส่วนของก าไรสะสม                                                     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (214) - 

รับรู้ในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
เจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (516) - 

รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (1,930) 1,262 

รับรู้ในส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน   249 (692) 

รวม   (2,411) 570 
(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน 848 426 422 (179) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม 160 160 - (1) 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 855 3,541 (2,686) 769 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,534 1,825 (291) 829 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 13 13 - - 
ประมาณการหน้ีสิน 3,076 2,755 321 129 
ขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 502 - 502 - 
อ่ืน ๆ 1,686 1,667 19 (390) 
รวม 8,674 10,387 (1,713) 1,157 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน (2,638) (2,163) (475) (556) 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (2,418) (2,422) 4 (10) 
อ่ืนๆ (292) (105) (187) - 
รวม (5,348) (4,690) (658) (566) 

สุทธิ 3,326 5,697 (2,371) 591 
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รับรู้ในส่วนของก าไรสะสม                                                   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (214) - 

รับรู้ในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ    
เจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (516) - 

รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (1,892) 1,282 
รับรู้ในส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน   251 (691) 

รวม   (2,371) 591 
(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 6 

9.15.2 ภาษีเงินได ้

การบริหารจดัการดา้นภาษี ธนาคารฯไดด้ าเนินการตามนโยบายจดัการดา้นภาษีอากรของธนาคารฯ โดยการ
เสียภาษีอากร น าส่งภาษีอากร และใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีใหถู้กตอ้งภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

ธนาคารฯไดพ้ิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคตจากการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯไดรั้บประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ดงักล่าว จะมีผลท าใหธ้นาคารฯตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย 
การพิจารณาดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีอาจ
มีขึ้น การตีความกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปล่ียนแปลง ท าให้
ธนาคารฯตอ้งเปล่ียนการตดัสินใจเก่ียวกบัความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลง            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล  (161) 3,348 (553) 2,900 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได ้ (7) - (7) - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,190 (1,268) 1,232 (1,221) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  1,022 2,080 672 1,679 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 778 5,283 - 4,422 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได ้ (7) - (7) - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,930 (1,262) 1,892 (1,282) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2,701 4,021 1,885 3,140 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                  
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุนจาก    
การตีราคาสินทรัพย ์ 32 - 32 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)        
จากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 13 - 13 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (116) - (118) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 490 - 490 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)              
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - 560 - 564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการ
ตาม หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 2 - - 

 419 562 417 564 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุนจาก       
การตีราคาสินทรัพย ์ 32 - 32 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) จาก
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 13 - 13 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) จาก
การวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (66) - (68) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) จาก
การวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (228) - (228) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) จาก
การวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - 690 - 692 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 2 - - 

 (249) 692 (251) 692 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,370 10,945 4,909 9,765 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                      
คูณอตัราภาษี 1,074 2,189 982 1,953 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย                    
ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (52) (109) (310) (274) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 1,022 2,080 672 1,679 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  14,342 20,990 11,869 17,804 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ                 
อตัราภาษี 2,868 4,198 2,374 3,561 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ
เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (167) (177) (489) (421) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2,701 4,021 1,885 3,140 
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9.16 สินทรัพย์อ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รายจ่ายล่วงหนา้ 1,427 1,332 1,149 1,118 
ลูกหน้ีสรรพากร 138 357 7 4 
สิทธิการเช่า - 51 - 51 
บญัชีพกัลูกหน้ี 4,710 5,906 4,695 5,896 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์และ                           
ลูกหน้ี Cash Margin 9,720 6,975 9,720 6,975 

บญัชีรอรับช าระหน้ีระหว่างธนาคารกบั                
สถาบนัการเงินอืน่ 341 968 341 968 

สินทรัพยเ์บ็ดเตลด็  13,227 11,426 13,114 11,699 

รวม 29,563 27,015 29,026 26,711 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,432) (3,173) (3,399) (3,156) 

สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 26,131 23,842 25,627 23,555 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยเ์บ็ดเตล็ดไดร้วมรายการลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี
ตามสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจ านวน 998 ลา้นบาท และ 998 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงธนาคารฯ
ไดต้ั้งค่าเผ่ือดอ้ยค่าดว้ยจ านวนเดียวกนั (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9.44.1) 

9.17 เงินรับฝาก 

9.17.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 82,282 84,692 82,283 84,705 
ออมทรัพย ์ 1,681,948 1,493,162 1,683,848 1,495,080 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 586,534 578,011 587,232 578,675 

รวมเงินรับฝาก 2,350,764 2,155,865 2,353,363 2,158,460 
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9.17.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องผูฝ้าก  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,310,207 16,978 2,327,185 2,112,824 17,011 2,129,835 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 13,815 5,086 18,901 14,217 6,824 21,041 
เงินสกุลอื่น ๆ 2,422 2,256 4,678 2,621 2,368 4,989 
รวม 2,326,444 24,320 2,350,764 2,129,662 26,203 2,155,865 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,312,806 16,978 2,329,784 2,115,419 17,011 2,132,430 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 13,815 5,086 18,901 14,217 6,824 21,041 
เงินสกุลอื่น ๆ 2,422 2,256 4,678 2,621 2,368 4,989 
รวม 2,329,043 24,320 2,353,363 2,132,257 26,203 2,158,460 

9.18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย           
และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 414 14,702 15,116 598 24,156 24,754 
ธนาคารพาณิชย ์ 5,517 91,423 96,940 383 92,620 93,003 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 1,141 56,365 57,506 3,565 29,964 33,529 
สถาบนัการเงินอืน่ 39,470 17,180 56,650 38,443 20,138 58,581 

รวมในประเทศ 46,542 179,670 226,212 42,989 166,878 209,867 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 381 1,554 1,935 289 5,428 5,717 
เงินยโูร 90 - 90 79 - 79 
เงินสกุลอื่น 139 - 139 160 - 160 

รวมต่างประเทศ 610 1,554 2,164 528 5,428 5,956 

รวม  47,152 181,224 228,376 43,517 172,306 215,823 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย           
และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 414 14,702 15,116 598 24,156 24,754 
ธนาคารพาณิชย ์ 277 94,454 94,731 686 86,633 87,319 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 1,141 56,365 57,506 3,565 29,964 33,529 
สถาบนัการเงินอืน่ 39,470 17,180 56,650 38,443 18,239 56,682 

รวมในประเทศ 41,302 182,701 224,003 43,292 158,992 202,284 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 381 1,554 1,935 289 5,428 5,717 
เงินยโูร 90 - 90 79 - 79 
เงินสกุลอื่น 139 - 139 160 - 160 

รวมต่างประเทศ 610 1,554 2,164 528 5,428 5,956 

รวม  41,912 184,255 226,167 43,820 164,420 208,240 

9.19 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภท                  
ตราสารและแหล่งเงินกู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
    งบการเงินรวม 

  อตัรา ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

  (ร้อยละ)        
หุ้นกูร้ะยะยาว          

ปี 2558 บาท 3.14 - 4.00 2563 - 2568 4,593 - 4,593 4,695 - 4,695 
ปี 2559 บาท 2.12 - 4.00 2563 - 2569 14,419 - 14,419 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 8,980 - 8,980 9,065 - 9,065 
ปี 2562 บาท 2.40 - 3.20 2564 - 2572 6,028 - 6,028 6,115 - 6,115 
ปี 2563 บาท 2.65 2573 1,000 - 1,000 - - - 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ             
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

      
   

คร้ังท่ี 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568  -   7,214    7,214    - 7,322 7,322 
คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570  20,315  -  20,315  20,000 - 20,000 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
อื่น ๆ          
หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  ดอลลาร์สหรัฐ 1.50 2563  247  -  247  - - - 
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน * บาท   - - - 1 - 1 

รวม    90,623 7,214 97,837 89,519 7,322 96,841 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 
    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  อตัรา ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

  (ร้อยละ)        
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ           
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

คร้ังท่ี 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย 5.10 2568 -   7,214    7,214    - 7,322 7,322 
คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570  20,315   -   20,315  20,000 - 20,000 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 -  24,000 24,000 - 24,000 
อื่น ๆ          
หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  ดอลลาร์สหรัฐ 1.50 2563  247   -   247  - - - 
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน * บาท   - - - 1 - 1 

รวม     44,562  7,214   51,776  44,001 7,322 51,323 

* ตัว๋แลกเงินระยะสั้นไดร้วมตัว๋แลกเงินท่ีครบก าหนดแลว้แต่ลูกคา้ยงัไม่สามารถไถ่ถอนได ้

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

เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558 ธนาคารฯไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิตามเกณฑ ์Basel III (Subordinated 
Tier 2) จ านวน 1,000 ลา้นริงกิตมาเลเซีย อายหุุน้กู ้10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ต่อปี การไถ่ถอนคืน
ก่อนก าหนดสามารถท าได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯ
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว ธนาคารฯไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวแลว้
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2563 

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 าได้                 
ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
ไดรั้บการยนิยอมจากผูถื้อตราสาร 

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 เดือนตลอดอายุ   
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้                   
ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการยนิยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว  

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือ ณ วนัครบก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ 
หลงัวนัครบรอบ 5 ปี หรือภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด  
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9.20 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,648 3,769 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (170) (114) 
รวม 4,478 3,655 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเช่าเพื่อเช่าอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
อุปกรณ์ส านกังานและยานพาหนะ ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายงวด 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 50 ปี 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   30 
มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,072 913 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 47 30 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 226 158 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 91 9 
รวม 1,436 1,110 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าของธนาคารฯและบริษทัย่อย แสดง
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 
ไม่เกิน 1 ปี 1,926 1,576 
1 - 5 ปี 2,623 2,094 
เกินกว่า 5 ปี 99 99 
รวม 4,648 3,769 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2563 จ านวน 1,444 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 1,150 ลา้นบาท)  
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9.21 ประมาณการหนีสิ้น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ
และสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 1,294 - 1,294 - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,516 14,419 13,036 12,973 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีท่ีธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลย 546 698 535 687 

ประมาณการหน้ีสินอ่ืน  3 123 - 116 

 รวมประมาณการหน้ีสิน 16,359 15,240 14,865 13,776 

9.21.1 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้ าประกัน                      
ทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงินจ าแนกตามประเภทการจดัชั้นได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 

 ภาระผูกพนัวงเงิน                   
สินเช่ือและสัญญา                   

ค ้าประกนัทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                   
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                    

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต  (Performing) 1,094,277 509 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง              
ดา้นเครดิต  (Under-Performing) 120,020 429 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) 7,803 356 

รวม 1,222,100 1,294 
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การเปล่ียนแปลงของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงินมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต           
(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี

การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
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 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น 31 (40) 9 - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (269) (186) 143 - (312) 
ออกภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ / หนงัสือ             
ค ้าประกนัทางการเงินใหม่ 19 7 19 - 45 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (16) (15) (38) - (69) 

ยอดปลายงวด 509 429 356 - 1,294 
(1) ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตาม
หลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 

9.21.2 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดตน้งวด/ปี 14,419 10,988 12,973 9,904 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 459 742 396 643 
ดอกเบ้ีย 135 393 122 351 
ตน้ทุนบริการในอดีต (424) 2,116 (424) 1,949 
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด (73) (809) (31) (740) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

- จากขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 1,404 - 1,098 
- จากขอ้สมมติทางการเงิน - 2,011 - 1,844 
- จากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ - (2,426) - (2,076) 

ยอดปลายงวด/ปี 14,516 14,419 13,036 12,973 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

อตัราคิดลดเฉลี่ย (อตัราร้อยละต่อปี) 1.63 - 1.96 1.63 - 1.96 1.88 1.88 
อตัราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (อตัราร้อยละต่อปี) 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 6.00 6.00 
อตัราการลาออกเฉลี่ย (อตัราร้อยละต่อปี) 0.57 - 45.84 0.57 - 45.84 0.57 - 6.88 0.57 - 6.88 
เกษียณอาย ุ 55 - 60 ปี 55 - 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการค านวณ 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง
ของขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการค านวณ การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะตลาด การเปล่ียนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลสถิติดา้นประชากรใน
โครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปน้ีแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอนัอาจเป็นไปไดข้องขอ้สมมติ
หลกัแต่ละขอ้ โดยการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติแต่ละขอ้นั้นเกิดขึ้นแยกจากกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  
ประมาณการหน้ีสิน เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลดเฉลี่ย     

   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,543) (1,808) (1,317) (1,307) 
   ลดลงร้อยละ 1 2,207 2,191 1,575 1,563 
อตัราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย     
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 1,762 1,689 1,149 1,084 
   ลดลงร้อยละ 1 (1,503) (1,443) (987) (934) 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของโครงการ
ผลประโยชน์พนกังานและระยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ซ่ึงค านวณจากภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ซ่ึงคาดวา่จะจ่ายช าระในอนาคตก่อนการคิดลด 

 (หน่วย: ปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ระยะเวลาการจ่ายช าระผลประโยชน์ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 8.5 - 17 8.5 - 17 16 16 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์: 

    

   ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน 652 700 596 627 
   ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี 697 675 636 636 
   ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี 3,348 3,357 3,109 3,109 
   ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี 6,749 6,734 6,145 6,145 
   ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี 5,410 5,412 4,629 4,629 
   ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 15 ปี ถึง 25 ปี 9,417 9,430 8,189 8,189 
   ส่วนท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป 12,482 12,497 12,206 12,206 

9.21.3 ประมาณการหน้ีสินจากคดีท่ีธนาคารฯถูกฟ้องเป็นจ าเลย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ยอดตน้งวด/ปี 698 685 687 685 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 36 293 36 282 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (132) (115) (132) (115) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (56) (165) (56) (165) 

ยอดปลายงวด/ปี 546 698 535 687 

9.22 หนีสิ้นอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,821 4,611 3,466 4,269 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,675 13,958 7,572 12,020 
บญัชีระหว่างกนัส านกังานใหญ่และสาขา 979 911 979 911 
บญัชีพกัเจา้หน้ี 6,511 2,627 5,543 3,587 
บญัชีเจา้หน้ีภาษี 1,273 5,713 386 4,863 
รายไดร้อตดับญัชีส าหรับคะแนนสะสม 2,361 2,277 - - 
บญัชีรอช าระหน้ีระหว่างธนาคารกบัสถาบนัการเงินอื่น 164 132 164 132 
บญัชีเงินรับล่วงหนา้ 4,970 5,651 4,878 5,651 
บญัชีเช็ครอการเรียกเก็บ 3,738 1,745 3,738 1,745 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ 6,360 2,555 6,360 2,555 
หน้ีสินอื่น ๆ 14,718 15,845 14,439 12,507 
รวมหน้ีสินอื่น 53,570 56,025 47,525 48,240 
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9.23 ทุนเรือนหุ้น 

9.23.1 หุน้สามญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ในส่วนของ
หุน้สามญัจ านวน 13,976,061,250 หุน้ 

9.23.2 หุน้บุริมสิทธิ 

หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 5.5 ลา้นหุ้น ตอ้งลงเงินเต็มมูลค่าท่ีตราไว ้สภาพของหุ้นมีลกัษณะพิเศษ นอกจากมี
สิทธิออกเสียงและมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลอย่างหุ้นสามญัแลว้ ยงัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลพิเศษในอตัราคงท่ี
ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุน้สามญั  

9.23.3 ธนาคารฯเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้น ณ วนัท่ี               
30 มิถุนายน 2563 จ านวน 7,696,248,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ              
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

9.24 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 10,780 10,258 10,416 10,258 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,083) (2,052) (2,083) (2,052) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธ ิ 8,697 8,206 8,333 8,206 

ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ตราสารหน้ี 385 1,921 389 1,747 
ตราสารทุน 9,807 8,260 9,807 8,260 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 938 - 938 - 

รวมส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  11,130 10,181 11,134 10,007 
บวก (หกั): ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,225) (2,001) (2,227) (2,001) 

ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธ ิ 8,905 8,180 8,907 8,006 

ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - (2) - (2) 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 

ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน- สุทธ ิ - (2) - (2) 

เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียง 29 - 29 - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6) - (6) - 
เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียง - สุทธ ิ 23 - 23 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน  (119) (116) (119) (116) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 14,495 16,738 - - 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธ ิ 14,495 16,738 - - 

รวม 32,001 33,006 17,144 16,094 
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9.25 ส ารองตามกฎหมาย 

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

9.26 เงินปันผลจ่าย 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

เงินปันผล อนุมติัโดย 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรับปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ                      
เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 5 10,524 0.9075 0.753 23 เมษายน 2563 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  5 10,524 0.9075 0.753  
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น                       

เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562  5 10,035 0.8725 0.718  10 พฤษภาคม 2562 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  5 10,035 0.8725 0.718  

9.27 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 6,865 8,128 
การค ้าประกนัการกูยื้มเงิน 9 3,544 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 4,389 6,589 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 45,311 53,244 
ภาระของสถาบนัการเงินจากการรับรอง 128 - 
ภาระผกูพนัอื่น   
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 168,674 153,649 
การค ้าประกนัอื่น 182,437 180,861 
อื่น ๆ 6,668 6,417 

รวม 414,481 412,432 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีรายท่ี
ส าคัญจ านวน 14,729 ล้านบาท และ 13,349 ล้านบาท ตามล าดับ ในจ านวนน้ีได้รวมคดีซ่ึงศาลชั้นต้นได้
พิพากษาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์และฎีกา  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารฯมีการค ้าประกนัการท าธุรกรรมของธนาคารฯ
จ านวน 5,285 ลา้นบาท และ 5,161 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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9.28 สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพนัและข้อจ ากดั 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั   

หลกัประกนัต่อศาล 411 498 
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 38,228 26,051 
หลกัประกนัต่อกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 54 54 

พนัธบตัรเอกชนใชเ้ป็นหลกัประกนั   
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 3,307 - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีให้สิทธ์ิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืน           
หรือซ้ือก่อน) 8,616 8,435 

รวม 50,616 35,038 

9.29 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

9.29.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่
ผูบ้ริหารกลุ่มขึ้นไปจ านวน 116 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท และยอดคงคา้งถวัเฉล่ีย ณ ส้ินเดือน จ านวน 
114 ลา้นบาท และ 119 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือและภาระผูกพนัแก่สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลตามย่อหนา้แรก โดยมี
ยอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 7 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

9.29.2 เงินใหสิ้นเช่ือ ภาระผกูพนั ตราสารอนุพนัธ์ และสินทรัพยอ่ื์น 

เงินให้สินเช่ือและภาระผูกพนัให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบลูกคา้ทัว่ไป มียอด           
คงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

เงินให้สินเช่ือ     

กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 
ถึงร้อยละ 20 - 1 - 1 

กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,411 8,490 8,411 8,490 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,141) - (3,141) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (4,291) - (4,291) - 

รวม 4,120 5,350 4,120 5,350 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 6 8 

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 1,904 2,089 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 2,580 3,693 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2,700 3,491 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (93) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น - - (72) - 

รวม - - 7,118 9,188 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 4,741 5,739 4,741 5,738 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 1 - 1 - 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 550 605 550 605 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 1 1 1 1 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (63) - (63) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (48) - (48) - 

รวม 5,245 6,282 5,245 6,281 

กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 8,799 30,620 8,799 30,620 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (170) - (170) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (40) - (40) - 

รวม 8,759 30,450 8,759 30,450 

     
ภาระผูกพัน     

กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 
ถึงร้อยละ 20 13 19 13 19 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

ภาระผูกพัน (ต่อ)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 1 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 

กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง
ร่วมกนั 926 127 926 127 

     
ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - - 28 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 832 933 832 933 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 11,279 9,690 11,279 9,690 

     
สินทรัพย์อ่ืน     
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 2,597 1,531 2,597 1,531 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 21 - 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 - 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 445 903 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 91 55 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

สินทรัพย์อ่ืน (ต่อ)     
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 170 250 170 250 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 40 32 32 32 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั  1 1 1 1 

9.29.3 เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน และหน้ีสินอ่ืน 

เงินรับฝาก และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบ
ลูกคา้ทัว่ไป มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน       
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน       
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

เงินรับฝาก     

บริษทัใหญ่     
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน 21 - 21 - 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 425 501 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 596 703 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 368 276 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 311 190 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั - - 44 44 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 856 881 
บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) จ ากดั - - 1 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน       
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน       
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

เงินรับฝาก (ต่อ)     

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 18 19 18 19 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  119 19 119 19 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 356 401 356 401 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 1,624 2,881 1,624 2,881 

กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 16,468 7,410 16,468 7,410 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      
บริษทัยอ่ย     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 331 303 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 2,700 3,700 2,700 3,700 

     
หนีสิ้นอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 314 240 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 827 709 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 127 126 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 33 - - - 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 10 9 10 9 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 13 26 7 26 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 24 16 24 16 
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9.29.4 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ธนาคารฯมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 11 19 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 6 35 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 4 10 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 1 6 1 6 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 17 13 17 13 

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

(มหาชน) - - 1 1 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1 - 1 - 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 25 36 25 36 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 1 - - - 
     
รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 2 2 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 5 8 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 187 159 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 58 79 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 2 2 2 2 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 2 2 1 2 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 87 22 76 22 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 577 366 517 366 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 103 291 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 551 603 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 899 926 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 2 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5 12 - 12 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 3 1 3 1 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 63 54 63 54 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 37 - - - 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 8 - - - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

รายได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 25 36 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 17 80 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 13 20 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 5 11 5 11 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 40 23 40 23 
     
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 2 2 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 2 2 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) - - 1 1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (ต่อ)     
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2 - 2 - 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 54 81 54 81 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 1 - - - 
     
รายได้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 3 3 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 9 14 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 376 289 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 138 127 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 3 4 3 4 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 3 3 2 3 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 157 57 146 57 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 1,182 884 1,122 884 

     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 203 433 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 1,130 1,187 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 1,772 1,899 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 3 4 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5 29 - 29 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 4 2 4 2 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 109 94 109 94 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 37 - - - 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 8 - - - 
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9.29.5 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินจ่ายให้
กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 289 306 220 192 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6 10 7 7 

รวม 295 316 227 199 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 717 680 557 482 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 18 28 14 13 

รวม 735 708 571 495 

9.29.6 รายการคา้ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย 

1)  ธนาคารฯได้มอบให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด ด าเนินการให้บริการ                     
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ธนาคารฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามโครงการและระบบงาน
ต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยใหบ้ริการแก่ธนาคารฯเก่ียวกบัการควบคุม บ ารุงรักษา และการ
พัฒนาระบบงาน การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้นและฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทจะคิด
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามประมาณการรายไดค้่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ซ่ึงบริษทัคิด
ค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคารฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
เป็นจ านวน 1,707 ล้านบาท และ 1,834 ล้านบาท ตามล าดับ และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 867 ลา้นบาท และ 894 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ธนาคารฯให้บริษทัย่อยดงักล่าวด าเนินการแทนธนาคารฯในการด าเนินการตามโครงการ GFMIS ใน
ระยะท่ี 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารฯกบัภาครัฐโดยส านกังานก ากบัระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบนัทึกความตกลงเพื่อการรับมอบ
ระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐสู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 นอกจากน้ีภาครัฐ
กับธนาคารฯได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหน่ึงว่าจ้างให้ธนาคารฯด าเนินการด้านระบบและการ
บ ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัคิดค่าธรรมเนียม
การบริการจากธนาคารฯ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 65 
ลา้นบาท และ 65 ลา้นบาท ตามล าดับ และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 เป็นจ านวน 32 ลา้นบาท และ 32 ลา้นบาท ตามล าดบั 

2)  ธนาคารฯรับด าเนินการบริหารจัดการเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพันธ์ 
นโยบาย ระเบียบ วิธีการกู ้การจ่ายเงินกู ้การจดัเก็บเอกสาร แจง้จ านวนหน้ี สถานะของหน้ี พร้อมกบั
การรับช าระหน้ี ติดตามทวงถามหน้ี และด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึง
ธนาคารฯไดม้อบให้บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ด าเนินคดีต่อลูกหน้ีของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดย
ธนาคารฯจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 
107                ลา้นบาท และ 345 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 เป็นจ านวน 48 ลา้นบาท และ 244 ลา้นบาท ตามล าดบั 

3)  ธนาคารฯได้มอบหมายให้บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด เป็น
ผูด้  าเนินการใหบ้ริการรับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/
หรือทรัพยสิ์นของธนาคารฯ ให้บริการบริหารศูนยฝึ์กอบรมของธนาคารฯ ให้บริการบริหารอาคารของ
ธนาคารฯ และบริการอ่ืน ๆ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีค่าใช้จ่าย
เป็นจ านวน 1,130 ล้านบาท และ 1,187 ล้านบาท ตามล าดับ และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 551 ลา้นบาท และ 603 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4)  ธนาคารฯมีค่าใชจ่้ายจากการใชบ้ริการกบับริษทัย่อย [รวมค่าธรรมเนียมท่ีกล่าวใน ขอ้ 1) ถึง 3)] 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 3,108 ลา้นบาท และ 3,524 
ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหว่างกนั และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1,554 ลา้นบาท และ 1,824 ลา้นบาท ตามล าดบั 

5)  ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญากบับริษทัย่อย ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี             30 มิถุนายน 2563 และ 2562 จ านวน 369 ลา้นบาท และ 407 ลา้นบาท ตามล าดับ และ
ส าหรับงวด          สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 166 ลา้นบาท และ 
204 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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6) ธนาคารฯมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทย่อยเช่าใช้พื้นท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                        
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 8 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลง
ระหว่างกัน  และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 4           
ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การคิดค่าตอบแทนระหว่างกนั 

รายไดค้่าใชจ่้ายระหวา่งธนาคารฯกบับริษทัยอ่ยจ่ายตามอตัราท่ีตกลงกนั โดยระบุจ านวนเงินในสัญญาและ
บางรายการก าหนดจ านวนเงินท่ีจะจ่าย ตามระบบ Cost Plus รายการระหว่างบริษทัย่อยในการจดัท า           
งบการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัแลว้ 

บริษัทร่วม 

ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมการให้บริการดา้นงานสนบัสนุนตามสัญญาให้บริการดา้นงานสนับสนุน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 จ านวน 1,273 ลา้นบาท และ 876 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
เป็นจ านวน 642 ลา้นบาท และ 339 ลา้นบาท ตามล าดบั 

9.30 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญจ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

9.30.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
สินทรัพยร์วม 3,158,953 21,190 (8,820) 3,171,323 2,999,664 20,960 (8,408) 3,012,216 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 414,324 9,128 - 423,452 329,784 8,986 - 338,770 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 35,635 - - 35,635 - - - - 

เงินลงทุนสุทธิ * 332,318 2,049 - 334,367 423,820 2,354 - 426,174 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 2,142,090 9,667 - 2,151,757 1,950,481 9,284 - 1,959,765 

เงินรับฝาก 2,346,041 4,723 - 2,350,764 2,151,130 4,735 - 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและ              
ตลาดเงินสุทธิ 228,363 13 - 228,376 215,810 13 - 215,823 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 90,624 7,213 - 97,837 89,519 7,322 - 96,841 
* รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
สินทรัพยร์วม 3,062,214 21,190 (8,820) 3,074,584 2,895,806 20,960 (8,408) 2,908,358 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 414,006 9,128 - 423,134 329,287 8,986 - 338,273 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 35,941 - - 35,941 - - - - 

เงินลงทุนสุทธิ * 314,661 2,049 - 316,710 403,650 2,354 - 406,004 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 2,071,535 9,667 - 2,081,202 1,874,826 9,284 - 1,884,110 

เงินรับฝาก 2,348,640 4,723 - 2,353,363 2,153,725 4,735 - 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 226,154 13 - 226,167 208,228 12 - 208,240 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 44,563 7,213 - 51,776 44,001 7,322 - 51,323 
* รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

9.30.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 29,427 283 (144) 29,566  30,036   763  (554) 30,245 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (6,086) (164) 144 (6,106) ( 8,415) ( 579) 554 (8,440) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 23,341 119 - 23,460  21,621   184   -     21,805  
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,250 19 - 5,269  5,639   11   -     5,650  
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 3,702 10 - 3,712  2,564   45   -    2,609 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (27,085) 14 - (27,071) (18,996) (123) - (19,119) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 5,208 162 - 5,370 10,828 117 - 10,945 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 25,613 283 (144) 25,752  26,444   763  (554) 26,653 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (5,702) (164) 144 (5,722) (8,038) (579) 554 (8,063) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 19,911 119 - 20,030 18,406 184 - 18,590 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,243 19 - 4,262 4,464 11 - 4,475 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 4,084 10 - 4,094 2,454 45 - 2,499 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (23,491) 14 - (23,477) (15,676) (123) - (15,799) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 4,747 162 - 4,909 9,648 117 - 9,765 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
รายไดด้อกเบ้ีย 59,495 596 (309) 59,782 63,179 1,549 (1,106) 63,622 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (13,319) (351) 309 (13,361) (17,113) (1,169) 1,106 (17,176) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 46,176 245 - 46,421 46,066 380 - 46,446 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 10,186 34 - 10,220 11,265 20 - 11,285 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 6,735 28 - 6,763 5,853 51 - 5,904 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (48,953) (110) - (49,063) (42,454) (191) - (42,645) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 14,144 197 - 14,341 20,730 260 - 20,990 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 51,800 596 (309) 52,087 56,070 1,549 (1,106) 56,513 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (12,553) (351) 309 (12,595) (16,368) (1,169) 1,106 (16,431) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 39,247 245 - 39,492 39,702 380 - 40,082 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 8,189 34 - 8,223 8,997 20 - 9,017 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 6,650 27 - 6,677 5,094 51 - 5,145 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (42,413) (110) - (42,523) (36,249) (191) - (36,440) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 11,673 196 - 11,869 17,544 260 - 17,804 

9.31 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

ธนาคารฯมีการจดัแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจดัการภายในโดยมีคณะกรรมการผูบ้ริหารสายงานเป็นผูมี้
อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกคา้และลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ธนาคารเพื่อลูกคา้รายยอ่ย ใหบ้ริการและพฒันาผลิตภณัฑด์า้นการรับฝากเงิน การใหสิ้นเช่ือ               การ
ใหบ้ริการรับช าระค่าสินคา้และบริการอ่ืน ๆ รวมทั้งการแนะน าและขายผลิตภณัฑข์องบริษทั               ใน
เครือและพนัธมิตรธุรกิจ ผา่นเครือข่ายสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

2) ธนาคารเพื่อลูกคา้ธุรกิจ ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือและบริการทางการเงินแก่ลูกคา้ธุรกิจ 

3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหนา้ท่ีดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม พร้อม
สร้างผลก าไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ 
รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแลบริษทัท่ีธนาคารฯลงทุน และอ่ืน ๆ  

ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษทัย่อยและ             
บริษทัร่วม 
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เกณฑ์การวัดมูลค่า 

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินผลงานโดย              ผู ้
มีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน หลกัการดงักล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบญัชีท่ีใชจ้ดัท างบ
การเงิน เน่ืองจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนยก์  าไรมีการคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน นอกจากน้ี มี
การค านวณผลตอบแทนจากการจดัหาเงินให้แก่หน่วยงานผูจ้ดัหาเงิน และค านวณตน้ทุนจากการใชเ้งินของ
หน่วยงานผูใ้ช้เงินทุนตามหลกัการก าหนดราคาโอน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยงานผู ้
เป็นเจา้ของจนไดก้ าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ           
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 11,711 10,371 2,416 10,563 (2,620) 32,441 
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) (6,736) (1,615) (712) (5,679) 1,359 (13,383) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (3,876) (8,869) (313) (582) (1,070) (14,710) 

ก าไรสุทธิ 1,099 (113) 1,391 4,302 (2,331) 4,348 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ          
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 12,158   7,070   2,388  3,975 4,473 30,064  
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน              
จากการดอ้ยค่า) 

 
 

 (7,567) 

 
 

 (2,877) 

 
 

 (762) (2,415) (2,016) 

 
 

 (15,637) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 
 (38) 

 
 (1,788) 

  
84  (2,502) (1,318) 

 
 (5,562) 

ก าไรสุทธิ 4,553   2,405   1,710  (942) 1,139 8,865  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ            
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 26,465 18,267 3,612 19,618 (4,558) 63,404 
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) (14,688) (3,691) (1,182) (11,925) 2,957 (28,529) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (7,410) (12,734) (702) (2,369) (20) (23,235) 

ก าไรสุทธิ 4,367 1,842 1,728 5,324 (1,621) 11,640 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 951,333 1,276,168 835,427 140,226 (31,831) 3,171,323 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,673,706 780,140 221,131 175,956 (27,904) 2,823,029 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ        
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 24,077  18,315  3,990  14,843 2,410 63,635  
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน             
จากการดอ้ยค่า)  (15,190)  (8,871)  (1,268) (8,107) (339)  (33,775) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอ้ยค่า  (638)  (3,741)  (159) (7,008) (1,345)  (12,891) 

ก าไรสุทธิ 8,249  5,703  2,563  (272) 726 16,969  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 934,786 1,076,578 857,030 148,926 (5,104) 3,012,216 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,570,438 671,319 228,333 196,987 (3,187) 2,663,890 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 



 

137 

9.32 รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 917      1,795  917 1,795 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 103        105  103 104 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 621      1,487  620 1,486 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี* 27,875    26,683  24,104 23,009 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 42        113  - 215 
อื่น ๆ 8 62 8 44 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 29,566 30,245 25,752 26,653 

* รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รวมการรับช าระจากการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านองลูกหน้ีรายหน่ึงจ านวน 3,524 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9.44.1) 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,058 3,994 2,058 3,994 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 264 204 264 204 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,921 2,340 1,918 2,336 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี* 55,376 56,768 47,806 49,933 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 122 251 - - 
อื่น ๆ 41 65 41 46 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 59,782 63,622 52,087 56,513 

* รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 รวมการรับช าระจากการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านองลูกหน้ีรายหน่ึงจ านวน 3,524 ลา้นบาท และ 3,899 ลา้นบาท ตามล าดบั (หมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ้ 9.44.1) 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าจ านวน 932 ลา้นบาท 
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9.33 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินรับฝาก 3,778      4,354  3,781 4,357 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 297         651  281 636 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 1,291      2,401  1,291 2,401 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 60          52  60 52 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 289 574 289 574 
- อื่น ๆ 366 360 - - 

เงินกูย้ืม 1 1 - 1 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม - 5 - - 
อื่น ๆ 24 42 20 42 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,106 8,440 5,722 8,063 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินรับฝาก 7,883 9,022 7,889 9,028 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 982 1,291 951 1,262 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 2,656 4,832 2,656 4,832 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 115 105 115 105 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 927 1,151 927 1,151 
- อื่น ๆ 729 711 - - 

เงินกูย้ืม 2 2 - 1 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม 5 10 - - 
อื่น ๆ 62 52 57 52 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,361 17,176 12,595 16,431 
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9.34 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 478 380 478 380 
บริการบตัรเอทีเอม็ และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 2,981 2,897 2,981 2,897 
ค่าธรรมเนียมจดัการและผลิตภณัฑ ์Bancassurance 1,372 1,425 920 832 
อื่น ๆ 2,258 2,550 1,276 1,608 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 7,089 7,252 5,655 5,717 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (1,820) (1,602) (1,393) (1,242) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,269 5,650 4,262 4,475 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 619 757 619 757 
บริการบตัรเอทีเอม็ และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 5,915 5,761 5,915 5,761 
ค่าธรรมเนียมจดัการและผลิตภณัฑ ์Bancassurance 2,837 2,810 1,937 1,689 
อื่น ๆ 4,471 5,001 2,548 3,049 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 13,842 14,329 11,019 11,256 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,622) (3,044) (2,796) (2,239) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 10,220 11,285 8,223 9,017 

9.35   ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 648 648 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย (89) (26) 
- ตราสารหน้ี 123 124 
- อื่น ๆ  53 53 

ขาดทุนจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง - รายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (5) (5) 
รวม 730 794 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 110 110 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1,312 1,374 
- ตราสารหน้ี (335) (334) 
- อื่น ๆ  438 438 

ขาดทุนจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง - รายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (103) (103) 
รวม 1,422 1,485 

9.36 ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 37 37 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 519 519 
- ตราสารหน้ี 396 396 
- อื่น ๆ  (282) (282) 
 670 670 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 253 253 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1,182 1,181 
- ตราสารหน้ี 537 537 
- อื่น ๆ  (306) (306) 

 1,666 1,665 
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9.37 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรจากการตดัรายการ     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 400 - 400 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย - 167 - 167 
เงินลงทุนทัว่ไป - 32 - 32 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      - 181 - 181 

รวม 400 380 400 380 

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า     
เงินลงทุนเผื่อขาย - (43) - (43) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 4 

รวม - (43) - (39) 

รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 400 337 400 341 

     
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรจากการตดัรายการ     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 747 - 747 - 

เงินลงทุนเผื่อขาย - 502 - 502 
เงินลงทุนทัว่ไป - 32 - 32 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      - 181 - 181 

รวม 747 715 747 715 

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า     
เงินลงทุนเผื่อขาย - (43) - (43) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 4 

รวม - (43) - (39) 

รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 747 672 747 676 
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9.38 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (758) (758) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 4 4 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 844 844 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 14,081 12,021 
- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 63 63 

รวม 14,234 12,174 
ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน  476 476 
รวม 14,710 12,650 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (171) (171) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 2 2 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 839 839 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 22,748 19,363 
- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 153 153 

รวม 23,571 20,186 
ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน  (336) (336) 
รวม 23,235 19,850 

9.39 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (278) (278) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,840 4,281 

รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 5,562 4,003 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (465) (464) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 13,356 10,467 

รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 12,891 10,003 

9.40 ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ                  
(หลงัหักส่วนของหุ้นบุริมสิทธิและไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของธนาคารฯ         
(หลงัหกัส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ) (ลา้นบาท) 3,754 8,166 4,235 8,083 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.27 0.58 0.30 0.58 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 13,976 13,976 13,976 13,976 
     

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของธนาคารฯ         
(หลงัหกัส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ) (ลา้นบาท) 10,218 15,465 9,979 14,659 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.73 1.11 0.71 1.05 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 13,976 13,976 13,976 13,976 

9.41 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ธนาคารฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ                  
3 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีก าหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนรวม 774 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 690 ลา้นบาท) (2562: 756 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 692 ลา้นบาทใน               
งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 
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9.42 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

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

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 809 34,826 - 35,635 - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 20,254 268,481 - 288,735 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 14,230 439 474 15,143 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 70,876 - 70,876 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 48,355 295,843 - 344,198 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 65,810 - 65,810 - 51,869 - 51,869 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

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

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 809 35,132 - 35,941 - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
 

20,254 

 
 

269,284 

 
 
- 

 
 

289,538 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 14,230 439 472 15,141 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 70,876 - 70,876 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 48,355 296,501 - 344,856 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 65,810 - 65,810 - 51,869 - 51,869 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของธนาคารฯจัดอยู่ใน
ประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารฯจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 

เงินสด - มูลค่ายุ ติธรรมประมาณตามมูลค่ าตามบัญชี ท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงิน 

รายการระหวา่งธนาคารและ            
ตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 

- มูลค่ายุ ติธรรมประมาณตามมูลค่ าตามบัญชี ท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ตราสารอนุพนัธ์ - มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด ในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายุติธรรมจะ
ค านวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึง
ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองเป็นขอ้มูลตลาดเช่น อตัราดอกเบ้ีย  และอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ซ่ึงได้มาจากแหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย  

 

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             
จากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด 

- มูลค่ายุ ติธรรมของตราสารหน้ีสกุลเงินบาทค านวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 - มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีสกุลเงินต่างประเทศค านวณจากราคาเสนอ
ซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ ท่ีประกาศโดยแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได้ 
เช่น Bloomberg เป็นตน้ 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน  

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาด ค านวณโดยใชมู้ลค่าสุทธิทางบญัชีล่าสุด 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผ่ือการ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
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เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ต่อ) - มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของเงิน
ให้สินเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัสุทธิค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและรายได้รอ
ตดับญัชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงหยดุรับรู้รายได้
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากค่าเ ผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หรือ
ประมาณตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายหน้ีได ้

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 
ท่ีดิน 

- มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนัพึง
จะมีขอ้มูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

เงินรับฝาก - มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนด
คงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายคุรบก าหนด
คงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินค านวณจาก
ประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของเงินรับฝากของ
ธนาคารฯท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม หรือมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

 - มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีหรืออตัราดอกเบ้ียตามประกาศ
ของธนาคารฯท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - มูลค่ายุ ติธรรมประมาณตามมู ลค่าตามบัญชี ท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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ตราสารหน้ีท่ีออกและ         
เงินกูย้มื 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับ
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือ                
ไม่เกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
และมีอายคุรบก าหนดคงเหลือเกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดของตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ธนาคารฯ มีการเปล่ียนแปลงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 1 เป็นระดบั 2 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน ท่ีไดรั้บขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

- มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีสกุลเงินต่างประเทศภาคเอกชน (Corporate 
Bond) ค  านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ จาก Bloomberg 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 เป็นระดบั 3 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาด ค านวณโดยใช้มูลค่าสุทธิทางบัญชีล่าสุด จากงบการเงินแต่ละ
บริษทั 
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9.43 นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท า
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ี สนส.
5/2560 และสนส. 9/2560 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2560 สนส. 8/2561 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2561 สนส. 12/2561 
ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 และ สนส. 11/2562 ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้ธนาคารฯเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางก ากับดูแลการท าธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ธนาคารฯ และบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 17 บริษทั 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9.7 ยกเวน้ บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ และ บจก. บีซีไอ (ประเทศ
ไทย))ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบติัเดียวกนั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร แห่งประเทศไทย โดยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับอ นุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละคร้ัง ซ่ึงนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงประเภท
ธุรกรรม หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรม รวมถึงอตัราส่วนในการท าธุรกรรมภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน การด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบติั อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบติัตามแนวทางเดียวกนักบัการท าธุรกรรมกบับุคคล
ทัว่ไป และจดัท าเป็นเอกสารสัญญาท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลของ
ธนาคารฯ 

 กรณีท่ีธนาคารฯท าธุรกรรมกับบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารฯถือว่าบริษทันั้นเป็นเสมือน
หน่วยงานหน่ึงของธนาคารฯ ธนาคารฯจะถือปฏิบติัตามแนวทางการผ่อนปรนการท าธุรกรรมท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด 
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9.44 อ่ืน ๆ 

9.44.1 ธนาคารฯมีลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีจ านวนหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายหุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพและเงิน
ให้สินเช่ือโดยมีมูลค่าเงินตน้คา้งช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รวม
ทั้งส้ิน 9,745 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมดอกเบ้ียผิดนัดช าระหน้ี โดยเงินตน้จ านวนดังกล่าวธนาคารฯได้ตั้ ง
ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ และอยู่
ระหวา่งการด าเนินการเพื่อติดตามหน้ีดงักล่าวตามค าสั่งของศาลแพ่งและศาลลม้ละลาย 

นอกจากน้ีแลว้ ลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าวยงัเก่ียวขอ้งกับการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอยัการสูงสุดต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกบัจ าเลยอีกจ านวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ มีค าสั่งประทบั
รับค าฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 มีค  าพิพากษาให้จ าเลยทุกราย
ร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯไดมี้หนงัสือถึงส านกังานอยัการสูงสุด เพื่อขอใหส้ านกังาน
การบงัคบัคดี ส านักงานอยัการสูงสุด เป็นผูด้  าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาให้แก่ธนาคารฯ โดยเม่ือ
เดือนมกราคม 2559 ส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลฎีกาฯเพื่อขอออกหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบั
คดี และศาลฎีกาฯไดมี้ค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้ ทั้งน้ี ในส่วนของธนาคารฯไดแ้จง้ผลการสืบทรัพย์
ของลูกหน้ีตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอยัการทราบแลว้ และเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 พนักงาน
อยัการส านกังานคดีพิเศษไดน้ัดหมายตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตวัแทนจากส านกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯให้ประชุมร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาการบงัคบัคดีตามค า
พิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกนัและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาเพื่อบงัคบัต่อบรรดาจ าเลยโดยถือประโยชน์และสิทธิตาม
กฎหมายของธนาคารฯเป็นส าคญั 

ต่อมาในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหน่ึงของคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมิไดเ้ป็น
ลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ีตามคดีแพ่ง ไดน้ าส่งเงินจ านวน 1,636 ลา้นบาทให้แก่ธนาคารฯเพื่อเป็นการช าระ
ค่าเสียหายบางส่วนตามคดีอาญาฯ ดงักล่าว โดยทางธนาคารฯไดรั้บช าระและบนัทึกเป็นรายไดอ่ื้นจากเงิน
ชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้งมีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาดงักล่าว
ส่วนท่ีเหลือร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารฯ 
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ในปัจจุบนัได้มีการน าค าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีลม้ละลายอ่ืน และคดีแพ่งอ่ืน มาบงัคบัคดียึดทรัพยสิ์น
จ านองท่ีเป็นหลักประกันภาระหน้ีสินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารฯเพื่อน าออกขาย
ทอดตลาด โดยศาลไดมี้ค าสั่งให้ธนาคารฯได้รับช าระหน้ีในฐานะผูรั้บจ านองจากทรัพยสิ์นหลกัประกัน
จ านองดงักล่าวตามท่ีธนาคารฯได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีจ านองไว ้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 กรม
บงัคบัคดีไดมี้การประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านอง โดยมี
บุคคลภายนอกประมูลซ้ือไดใ้นราคา 8,914 ลา้นบาท  ในปี 2562 ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรมบงัคบัคดี
ในส่วนของหลกัประกนัตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายในคดีอาญาฯ จ านวน 3,899 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ช้
สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด าเนินคดีของธนาคาร ฯจ านวน 1                 
ลา้นบาท และได้น าเงินส่วนท่ีเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายของกรมบงัคบัคดีจ านวน 3,898 ลา้นบาท มาช าระ
ดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของ ธนาคารฯแล้ว ทั้ งน้ีเม่ือวนัท่ี 25 กันยายน 2562 จ าเลยรายหน่ึงของ
คดีอาญาฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อธนาคารฯ โดยให้น าเงินตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์ฟ้องบนัทึกเป็นเงินช าระ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญาฯ ดงักล่าว ซ่ึงธนาคารฯไดย้ื่นค าให้การแกต้่างคดียืนยนัตามท่ีธนาคารฯ
ไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 2563 ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกนัตามบุริมสิทธิ
จ านองท่ีขายในคดีลม้ละลายอ่ืนจ านวน 3,524 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามา
หักค่าใชจ่้ายในการประกาศขายทรัพย ์จ านวน 0.02 ลา้นบาท และไดน้ าเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 3,524 ลา้น
บาท มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบนัผูซ้ื้อไดว้างเงินค่าซ้ือ
ทรัพยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ธนาคารฯอยูร่ะหวา่งรอรับเงินจากกรมบงัคบัคดี 

ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯท่ีไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบงัคบัจ านองทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านองดงักล่าว 
ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีตามมูลฟ้องตน้เงินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบ้ียเม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 2560 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังค าพิพากษา ซ่ึงพิพากษายนืตาม
ค าพิพากษาศาลแพ่ง  และจ าเลยไดย้ื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 และธนาคารฯยื่นแกฎี้กาเม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2562 ปัจจุบนัศาลฎีกาไดอ่้านค าพิพากษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืนตาม
ศาลอุทธรณ์ 

9.44.2 ในปี 2553 ธนาคารฯให้กู ้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหน่ึง จ านวน 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,885 ล้านบาท)               
โดยมีหลกัประกนัเป็นหุ้นสามญัของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง และหุ้นดงักล่าวอยู่ในนามของ
ธนาคารฯในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ธนาคารฯไม่มีอ านาจควบคุมในสถาบนัการเงินนั้น 
ธนาคารฯไดรั้บช าระเงินใหกู้ย้มืครบถว้นตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ยงัไม่ไดโ้อนคืน              หุน้
สามญัท่ีเป็นหลกัประกนัเน่ืองจากบริษทัฯตอ้งหาผูร่้วมทุนท่ีเป็นสถาบนัการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคารฯ 

9.44.3 ธนาคารฯพิจารณาหลกัการในการด าเนินการปิดสาขาต่างประเทศบางแห่ง ตามรายละเอียดขั้นตอนตาม
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลประกอบการของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ 

9.45 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 


