
 

 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

   



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสด
รวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ
ธนาคารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในสาระส าคญั
จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดน้ านโยบาย               
การบญัชีใหม่เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั                
ในการจดัท างบการเงินในงวดปัจจุบนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด         
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ            
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะธนาคารส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงของเจา้ของเฉพาะธนาคารและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ 
ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563 
 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 5.1 54,408,548          68,433,721          54,374,356          68,361,786          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       378,050,220        338,770,589        377,828,241        338,273,821        

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรหรือขาดทุน 5.3 20,215,968          -                          20,575,874          -                          

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 61,316,302          55,811,418          61,316,302          55,811,462          

เงินลงทุนสุทธิ 5.4 313,389,351        395,227,970        313,346,106        395,174,162        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 5.5 27,967,566          30,945,612          10,990,725          10,830,013          

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ            5.6 2,149,619,965     1,959,765,482     2,077,622,723     1,884,110,174     

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง -                          133,241               -                          133,241               

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 32,532,804          32,182,562          32,517,939          32,175,895          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                24,598,605          24,200,896          22,205,702          22,293,897          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,578,685            -                          3,583,254            -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 5,470,137            3,900,228            3,309,412            1,398,367            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,734,352            8,164,563            3,417,039            5,697,176            

รายไดค้า้งรับ 2,179,447            3,487,317            1,891,953            3,193,301            

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 24,413,341          23,842,421          24,110,461          23,554,727          

รวมสินทรัพย์ 3,104,475,291     3,012,216,120     3,007,090,087     2,908,358,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 2,312,537,804     2,155,864,986     2,317,106,961     2,158,459,942     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 221,600,673        215,822,527        215,557,399        208,239,974        
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 5,748,437            4,744,254            5,748,437            4,744,254            
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                          67,350,100          -                          67,350,100          
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 57,429,022          51,868,539          57,429,022          51,868,539          
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 88,631,348          96,841,300          44,309,548          51,322,900          
ภาระของธนาคารจากการรับรอง -                          133,241               -                          133,241               
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,548,074            -                          3,541,688            -                          
ประมาณการหน้ีสิน 16,525,951          15,239,758          14,979,939          13,776,104          
หน้ีสินอ่ืน 47,704,340          56,025,029          41,672,188          48,239,602          
รวมหนีสิ้น 2,754,725,649     2,663,889,734     2,700,345,182     2,604,134,656     
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5.15 บาท 28,325                 28,325                 28,325                 28,325                 
หุ้นสามญั 13,976,061,250 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5.15 บาท 71,976,715          71,976,715          71,976,715          71,976,715          

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5.15 บาท 28,325                 28,325                 28,325                 28,325                 
หุ้นสามญั 13,976,061,250 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 5.15 บาท 71,976,715          71,976,715          71,976,715          71,976,715          

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 20,833,734          20,833,734          20,833,734          20,833,734          

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย (128,341)             -                          -                          -                          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 29,780,172          33,006,142          16,934,186          16,094,673          
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 7,200,504            7,200,504            7,200,504            7,200,504            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 209,181,558        205,241,876        189,771,441        188,089,515        
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 338,872,667        338,287,296        306,744,905        304,223,466        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,876,975          10,039,090          -                          -                          
รวมส่วนของเจ้าของ 349,749,642        348,326,386        306,744,905        304,223,466        
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,104,475,291     3,012,216,120     3,007,090,087     2,908,358,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบ้ีย 5.13 27,212,125       29,843,988       23,539,390 26,153,735

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5.14 5,610,313         8,682,652         5,227,818         8,299,778         

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 21,601,812       21,161,336       18,311,572       17,853,957       

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 6,631,885 7,522,799 5,121,807 6,056,238

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,607,174 1,574,301 1,091,450 1,148,733

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,024,711         5,948,498         4,030,357         4,907,505         

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 962,202            -                       960,648            -                       

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -                       473,676            -                       473,464            

ก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 148,376            1,153,855         138,707            1,153,855         

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,013,484         458,420            -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 81,942              153,672            156,192            227,922            

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,441,500         1,078,134         644,240            190,258            

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 30,274,027       30,427,591       24,241,716       24,806,961       

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 7,226,119 10,012,460 5,792,920 8,577,015

ค่าตอบแทนกรรมการ 79,030 10,352 7,409 6,155

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,321,241 2,229,389 1,397,735 1,322,651

ค่าภาษีอากร 858,931            1,145,788         726,440 1,006,527

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 617,368            -                       631,965            -                       

อ่ืน ๆ 2,598,911 2,738,949 3,570,066 3,483,222

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 13,701,600       16,136,938       12,126,535       14,395,570       

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5.15 12,414,013       -                       10,716,121       -                       

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทนุจากการดอ้ยค่า -                       6,097,675         -                       4,501,156         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 4,158,414         8,192,978         1,399,060         5,910,235         

ภาษีเงินได้ 5.16 482,093            1,154,481         31,783              756,442            

ก าไรสุทธิ 3,676,321         7,038,497         1,367,277         5,153,793         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ในภายหลัง

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ี

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 494,153            -                       494,660            -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -                       481,954            -                       489,235            

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 58,059              (16,051)            58,059              (16,051)            

ก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 6,239                -                       6,239                -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากตน้ทนุการป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี 162,229            -                       162,229            -                       

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 

ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (304,749)          9,870,456         -                       -                       

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (133,852)          (96,391)            (132,626)          (97,847)            

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                       (63,164)            -                       (63,164)            

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 

ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,630,870)       -                       -                       -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (998,204)          -                       (998,204)          -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                       703,629            -                       699,059            

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 199,641            (128,093)          199,641            (127,179)          

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (2,147,354)       10,752,340       (210,002)          884,053            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 1,528,967         17,790,837       1,157,275         6,037,846         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,057,136 6,354,570 1,367,277         5,153,793         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 619,185 683,927

3,676,321         7,038,497         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 909,782            17,106,910 1,157,275         6,037,846         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 619,185 683,927

1,528,967         17,790,837       

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.22                  0.45                  0.10                  0.37                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบ้ีย 5.13 86,994,551       93,466,106       75,626,393       82,666,946       

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5.14 18,971,392       25,859,067       17,823,291       24,730,636       

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 68,023,159       67,607,039       57,803,102       57,936,310       

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 20,473,583 21,852,365 16,140,499       17,312,570       

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 5,228,679 4,618,430 3,887,172         3,387,753         

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 15,244,904       17,233,935       12,253,327       13,924,817       

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 2,384,484         -                       2,445,655         -                       

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -                       2,139,274         -                       2,138,715         

ก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 894,871            1,826,058         885,203            1,829,848         

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,568,804         1,239,605         -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 329,578            458,166            2,302,570         2,437,132         

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 5,232,085         3,525,267         2,944,286         754,752            

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 93,677,885       94,029,344       78,634,143       79,021,574       

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 21,622,566 24,300,512 17,571,727 19,859,567

ค่าตอบแทนกรรมการ 238,111 97,979 61,769 58,515

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 6,518,290 6,638,243 3,863,058 3,887,968

ค่าภาษีอากร 2,881,333         3,339,812         2,516,312 2,932,606

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 1,111,188         4,814,172         1,132,699 4,845,675

อ่ืน ๆ 7,157,727 6,666,341 9,654,258 9,218,624

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 39,529,215       45,857,059       34,799,823       40,802,955       

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5.15 35,648,698       -                       30,566,506       

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทนุจากการดอ้ยค่า -                       18,989,045       -                       14,504,132       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 18,499,972       29,183,240       13,267,814       23,714,487       

ภาษีเงินได้ 5.16 3,183,537         5,175,645         1,917,272         3,896,263         

ก าไรสุทธิ 15,316,435       24,007,595       11,350,542       19,818,224       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ในภายหลัง

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ี

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 106,721            -                       111,984            -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -                       3,932,534         -                       3,948,048         

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 54,617              (26,193)            54,617              (26,193)            

ก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 128,482            -                       128,482            -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากตน้ทนุการป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี 105,778            -                       105,778            -                       

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 

ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (2,317,452)       14,436,099       -                       -                       

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (76,803)            (786,507)          (77,856)            (789,610)          

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                       (63,164)            -                       (63,164)            

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 

ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,989,918)       -                       -                       -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (2,313,256)       -                       (2,139,298)       -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                       714,064            -                       699,059            

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 427,709            (130,180)          427,709            (127,179)          

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (5,874,122)       18,076,653       (1,388,584)       3,640,961         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 9,442,313         42,084,248       9,961,958         23,459,185       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,279,160 21,825,328 11,350,542       19,818,224       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,037,275 2,182,267

15,316,435       24,007,595       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,405,038         39,901,981 9,961,958         23,459,185       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,037,275 2,182,267

9,442,313         42,084,248       

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.95                  1.56                  0.81                  1.42                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่ง ส่วนต ่ากว่าทุน

(ต ่ากว่า) ทุน (ต ่ากว่า) ทุน จากการโอน เงินส ารอง จากการ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง รวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง เปล่ียนประเภท ส าหรับการ แปลงค่า เบ็ดเสร็จอ่ืน สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนของ ท่ีไมมี่อ านาจ

และช าระแลว้ มลูค่าหุ้น สินทรัพย ์ มลูค่าเงินลงทุน เงินลงทุน ป้องกนัความเส่ียง งบการเงิน ในบริษทัร่วม ในบริษทัยอ่ย ก าไรสะสม บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 5.8) -                      -                      -                         -                             -                         -                       -                       -                              -                           (10,039,611)         (10,039,611)         (1,068,730)           (11,108,341)         

ปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) จากการโอนเปล่ียน

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

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน

จากการท่ีธนาคารฯขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                         -                             -                         -                       -                       -                              -                           -                           -                           15,762                 15,762                 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                      -                      (50,531)              3,146,027              -                         -                       (26,193)            14,436,099            -                           22,396,579          39,901,981          2,182,267            42,084,248          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 72,005,040     20,833,734     8,299,906          10,022,341            33,435               -                       (126,062)          18,350,170            -                           206,319,255        335,737,819        9,394,953            345,132,772        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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        

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 5.8) -                      -                      -                         -                             -                         -                       -                       -                              -                           (10,528,965)         (10,528,965)         (1,150,528)           (11,679,493)         

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

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมลดลง -                      -                      -                         -                             -                         -                       -                       -                              -                           -                           -                           (7,457)                  (7,457)                  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                      -                      417,694             -                             -                         -                       -                       -                              -                           -                           417,694               -                           417,694               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                         (1,808,777)             -                         187,408           54,617             (4,307,370)             -                           13,279,160          7,405,038            2,037,275            9,442,313            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 72,005,040     20,833,734     8,623,710          8,500,681              -                         157,622           (61,119)            12,559,278            (128,341)              216,382,062        338,872,667        10,876,975          349,749,642        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร) (นายผยง ศรีวณิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุ ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุ ก าไร (ขาดทนุ) ก าไร (ขาดทนุ)

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง จากการโอนเปล่ียน เงินส ารองส าหรับ จากการแปลงค่า

และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทนุ ประเภทเงินลงทนุ การป้องกนัความเส่ียง งบการเงิน ก าไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 5.8) -                                -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (10,039,611)             (10,039,611)             

ปรับปรุงก าไร (ขาดทนุ) จากการ

   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ -                                -                                -                                  610,918                      (610,918)                     -                                  -                                  -                                -                                

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม -                                -                                (50,531)                       3,158,438                   -                                  -                                  (26,193)                       20,377,471               23,459,185               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 72,005,040               20,833,734               8,299,906                   9,844,653                   33,435                        -                                  (126,062)                     190,034,046             300,924,752             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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             

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชี (หมายเหตุ 3) -                                -                                -                                  2,129,230                   1,877                          (29,786)                       -                                  860,349                    2,961,670                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 5.8) -                                -                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (10,528,965)             (10,528,965)             

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                                -                                126,776                      -                                  -                                  -                                  -                                  -                                126,776                    

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม -                                -                                -                                  (1,630,609)                  -                                  187,408                      54,617                        11,350,542               9,961,958                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 72,005,040               20,833,734               8,332,792                   8,504,891                   -                                  157,622                      (61,119)                       196,971,945             306,744,905             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายวิชยั อศัรัสกร) (นายผยง ศรีวณิช)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 18,499,972              29,183,240              13,267,814              23,714,487              

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 3,683,519                1,978,179                2,458,271                910,539                   

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 35,648,698              -                               30,566,506              -                               

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                               18,989,045              -                               14,504,132              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1,568,804)               (1,239,605)               -                               -                               

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 306,811                   (6,719)                      301,822                   (1,679)                      

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (894,871)                  (1,869,348)               (894,871)                  (1,869,348)               

(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน -                               (560,876)                  -                               (560,876)                  

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 486,450                   -                               425,278                   -                               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,111,188                4,814,172                1,132,699                4,845,675                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน -                               43,290                     9,668                       39,500                     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยอ่ื์น 363,499                   235,444                   363,499                   235,444                   

ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลคา่เงินลงทุนตดับญัชี 325,010                   (91,670)                    325,010                   (85,580)                    

(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ (3,358,018)               6,877,258                (3,358,018)               6,877,263                

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 559,317                   2,872,320                380,872                   2,682,082                

รายไดค้า้งรับอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (500,265)                  671,831                   (506,787)                  789,397                   

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (9,170,555)               (2,114,066)               (1,517,000)               (2,107,655)               

45,491,951              59,782,495              42,954,763              49,973,381              

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (68,023,159)             (67,607,039)             (57,803,102)             (57,936,310)             

รายไดเ้งินปันผล (329,578)                  (458,166)                  (2,302,570)               (2,437,132)               

เงินสดรับดอกเบ้ีย 79,962,380              95,597,216              68,499,723              84,785,352              

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (22,214,381)             (26,161,024)             (21,063,132)             (24,981,641)             

เงินสดรับเงินปันผล 613,324                   458,696                   2,303,474                458,696                   

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 160,201                   -                               -                               -                               

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (6,196,700)               (9,017,801)               (4,686,848)               (7,327,259)               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 29,464,038              52,594,377              27,902,308              42,535,087              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (41,845,249)             33,652,779              (42,119,739)             33,225,695              
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 32,549,969              -                               32,251,236              -                               
สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ -                               (16,516,600)             -                               (16,516,600)             
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์    (4,877)                      (21,671,802)             (4,833)                      (21,670,503)             
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                               (37,202,284)             -                               (37,202,284)             
เงินให้สินเช่ือ (222,999,252)           (83,391,069)             (221,705,697)           (75,560,517)             
ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,978,487                1,272,721                1,943,308                1,172,702                
สินทรัพยอ่ื์น 2,632,197                (11,334,039)             2,641,616                (11,179,284)             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เงินรับฝาก 156,672,818            42,906,727              158,647,018            42,025,025              
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 5,610,780                27,205,806              7,150,060                24,957,825              
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,004,184                352,668                   1,004,184                352,668                   
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                               16,516,600              -                               16,516,600              
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5,690,256                25,180,898              5,690,256                25,180,898              
หน้ีสินอ่ืน 12,905,901              11,181,333              6,998,036                13,660,977              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (16,340,748)             40,748,115              (19,602,247)             37,498,289              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ดว้ย

มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (174,961,273)           -                               (174,809,673)           -                               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ดว้ย

มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 204,264,032            -                               203,490,714            -                               
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (2,251,802)               -                               (607,991)                  -                               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,499,591                -                               646,153                   -                               
เงินสดจ่ายในการซ้ือหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                               (156,307,162)           -                               (156,953,762)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                               91,841,376              -                               92,484,951              
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด -                               (1,714,063)               -                               (1,181,324)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด -                               2,633,898                -                               1,758,895                
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป -                               (441,608)                  -                               (441,608)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป -                               194,755                   -                               194,755                   
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (635)                         (117,500)                  (170,381)                  (144,945)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                               427,052                   -                               427,052                   
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                               179,136                   -                               1,904,716                
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,152,080)               (524,321)                  (2,037,108)               (317,933)                  
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,097,871)               (1,053,584)               (1,680,502)               (472,123)                  
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,381                       27,009                     4,427                       1,693                       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 24,309,343              (64,855,012)             24,835,639              (62,739,633)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 3,747,124                28,000,000              247,124                   24,000,000              

เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (12,239,573)             (5,281,000)               (7,542,973)               -                               

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,706,697)               -                               (1,450,625)               -                               

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

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

เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม (1,150,528)               (1,069)                      -                               -                               

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (169,746)                  -                               -                               -                               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (22,048,385)             12,678,320              (19,275,439)             13,960,389              

(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 54,617                     (26,193)                    54,617                     (26,193)                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (14,025,173)             (11,454,770)             (13,987,430)             (11,307,148)             

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 54,408,548              57,423,355              54,374,356              57,354,396              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(นายผยง ศรีวณิช)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของธนาคารฯ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ป็นกิจกรรมหลกัโดยมีสาขาอยู่ทัว่ภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลกั 
ของโลก 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ท าให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ในปัจจุบันและในอนาคตของธนาคารฯและบริษัทย่อย ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณ                 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

  

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินแสดงรายการตามข้อก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 21/2561 ลงวนัท่ี                              
31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดจ้ดัท าขึ้น
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดท าและส่ง                    
งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2547 

 งบการเงินรวม 

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

สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแสดงไวต้ามหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 5.5 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 และส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมรายการบญัชีของสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด โดยไดต้ดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนัแลว้ 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษ 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีธนาคารฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยน้ี ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

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

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  
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์            
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 

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

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้ เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง 
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา ห รือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย ์     
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหน้าน้ี สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า
ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารฯและ
บริษทัย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย 
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ผูบ้ริหารของธนาคารฯและบริษัทย่อยสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯและ     
บริษทัยอ่ยท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ ณ วนันั้น และไดส้รุปการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภท
รายการและการวดัมูลค่า มีดงัน้ี 

- ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภท       
เผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงิน           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผ่ือขายเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

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

- ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้                    
ไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ เงินปันผลท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

- รับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคารทั้งหมดเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา 
และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดน้ าการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

หน้ีสินทางการเงิน 

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงินของธนาคารฯและบริษัทย่อย ธนาคารฯและบริษัทย่อยยังคงจัดประเภทรายการหน้ีสิน                
ทางการเงินทั้งหมดเป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

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

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ขอ้ก าหนดโดยทัว่ไปของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้การบญัชีป้องกนัความเส่ียง
เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง มีความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียง และลกัษณะของความเส่ียงท่ีป้องกนั อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management) ดังนั้ น 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 ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 3 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

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

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 3 

2.3.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกห น้ีตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท. ฝนส. 
(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท. ฝนส.(01)ว. 380/2563 
เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือ
มาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมี
ทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเต
อร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือก
ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้น
แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดังกล่าวระหว่างวันท่ี  1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี                   
31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

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

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

กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยใหถื้อปฏิบติั
ดงัน้ี 

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

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

- จดัชั้นสินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียนท่ีให้แก่ลูกหน้ีเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ีสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นรายบัญชีได้ หากลูกหน้ีมี 
กระแสเงินสดรองรับการช าระหน้ี หรือพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนแลว้เห็นว่าลูกหน้ีมีความสามารถในการ
ช าระหน้ี 

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

- ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากยอดสินเช่ือคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินท่ี               
เบิกใชแ้ลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

- 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  

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ธนาคารฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีส าหรับลูกหน้ี ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว                       
โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ธนาคารฯมีลูกหน้ีท่ีเข้าโครงการจ านวนรวม 172,288 ราย จ านวนเงิน 
413,158 ลา้นบาท  

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

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

ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

2.3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี            
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน 
ปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.4 สรุปนโยบายการบัญชี การใช้ดุลยพนิิจ และประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการทางบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้นโยบาย
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน อา้งอิงจากนโยบาย           
การบญัชี วิธีการค านวณ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.3 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยธนาคารฯและบริษทัย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลัง               
งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

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 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 215,823 167 - 215,990 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 51,869 132 - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 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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3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

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

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์     
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35 35 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่        
บริษทัจดทะเบียน 104 104 

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 98 98 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 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 ฉบับท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภท
รายการและการวดัมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม
หลกัการ        
บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน 
 ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลคา่ดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที ่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

ตลาดเงิน 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 วนัที ่1 มกราคม 2563      
เงินรับฝาก 2,158,460 - - - 2,158,460 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 

 
208,240 

 
- 

 
- 

 
- 

 
208,407 

 
208,407 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,744 - - - 4,744 4,744 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 - - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 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 และค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตาม
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม่ 
ณ วนัที่                            

1 มกราคม 2563 
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น:     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่
เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 36 2 38 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 79 20 99 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 135,268 (1,795) 133,473 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 136,734 141 136,875 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม่ 
ณ วนัที่                               

1 มกราคม 2563 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น:    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่
เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 36 2 38 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 79 20 99 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 126,772 (1,795) 124,977 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 128,238 141 128,379 
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3.2    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 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 3,238 2,349 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (243) (6) 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายหรือยกเลิกอายสุัญญาเช่า 296 296 

หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (101) - 

บวก: สัญญาเช่าท่ีพิจารณาเพ่ิมเติม 977 977 

หกั: อื่น ๆ (137) (86) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (135) (96) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,895 3,434 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 

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

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะธนาคาร 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,518 2,346 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 231 - 

ยานพาหนะ 1,146 1,088 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,895 3,434 
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4. การด ารงเงินกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯไดค้  านวณเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงตั้ งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพิ่มเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุน
ขั้นต ่าอีกเกินกวา่ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกว่า
ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบจ านวนในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

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

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 2563 2562 

 มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ 

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

ขอ้มูลเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ี
จดัท าตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึ งก าหนดให้ธนาคารฯจดัท า
และน าส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวนัส้ินไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลบน 
Web Site ของธนาคารฯส าหรับขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซ่ึงขอ้มูล ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2562 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบน้ี เป็นขอ้มูลตามรายงานท่ีไดจ้ดัส่งธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
ก าหนดแลว้ ดงัน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 30 กนัยายน 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 29,188 33,011 
รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (19,103) (22,340) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 1,060 1,100 
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 308,451 305,805 
เงินกองทุนชั้นที่ 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 44,000 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 22,095 22,443 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 66,095 75,534 
เงินกองทุนทั้งส้ิน 374,546 381,339 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 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 16,019 16,090 
รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (9,608) (9,977) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 286,893 285,462 
เงินกองทุนชั้นที่ 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 44,000 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 21,167 21,525 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 65,167 74,616 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 352,060 360,078 
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  อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 15.45 15.19 15.01 14.80 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 15.51 15.24 15.01 14.80 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 18.83 19.01 18.42 18.66 

ธนาคารฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์และเร่ือง            
การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.krungthai.com> นกัลงทุนสัมพนัธ์ > ขอ้มูลทางการเงิน > การเปิดเผย 
   ขอ้มูลตามเกณฑ ์Basel 
วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563   
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

5.      ข้อมูลเพิม่เติม 

5.1 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัเงินสดและกระแสเงินสด 

5.1.1 เงินสด 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 49,017 62,717 48,982 62,645 
เงินสดรับล่วงหนา้จากธุรกรรมเงินอิเลก็ทรอนิกส์และ
บริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 5,392 5,717 5,392 5,717 

รวม 54,409 68,434 54,374 68,362 

http://www.krungthai.com/
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5.1.2  รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีส าคญัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

30 กนัยายน 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

30 กนัยายน 
2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน              
เผ่ือขายสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  - 3,146 - 3,158 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วดัมูลค่า
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 1,809 - 1,631 - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 2,679 - 1,872 - 
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการช าระหน้ี 1,230 1,643 1,209 1,643   

5.1.3  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบญัชี 1 มกราคม 2563 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการที่              

ไม่ใช่เงินสด 30 กนัยายน 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 96,841 (8,492) 282 88,631 

รวม 96,841 (8,492) 282 88,631 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบญัชี 1 มกราคม 2563 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการที่           

ไม่ใช่เงินสด            30 กนัยายน 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 51,323 (7,295) 282 44,310 

รวม 51,323 (7,295) 282 44,310 
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5.2 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2563 

 

เคร่ืองมือ     
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทนุท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ        
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทนุตดั
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 54,409 54,409 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 378,050 378,050 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 20,216 - - - 20,216 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 61,316 - - - 61,316 
เงินลงทุนสุทธิ - 297,261 14,363 1,765 313,389 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 2,149,620 2,149,620 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 81,532 297,261 14,363 2,583,844 2,977,000 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,312,538 2,312,538 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - 221,601 221,601 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - 5,748 5,748 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 57,429 - - - 57,429 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - 88,631 88,631 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 4,548 4,548 

ประมาณการหน้ีสิน - - - 16,526 16,526 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 57,429 - - 2,649,592 2,707,021 

ส ำหรับยอดต้นงวดของกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีแสดงตำมหลักเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรำยละเอียดตำมที่กล่ำว

ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 3.1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 2563 

 

เคร่ืองมือ       
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทนุท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ          
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 54,374 54,374 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 377,828 377,828 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 20,576 - - - 20,576 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 61,316 - - - 61,316 
เงินลงทุนสุทธิ - 298,065 14,360 921 313,346 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 2,077,623 2,077,623 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 81,892 298,065 14,360 2,510,746 2,905,063 

หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,317,107 2,317,107 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - 215,557 215,557 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 5,748 5,748 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 57,429 - - - 57,429 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - - 44,310 44,310 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 3,542 3,542 

ประมาณการหน้ีสิน - - - 14,980 14,980 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 57,429 - - 2,601,244 2,658,673 

ส ำหรับยอดต้นงวดของกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีแสดงตำมหลักเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรำยละเอยีดตำมที่กล่ำว
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 3.1 
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5.3 สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

เงินลงทุน 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 12,253 12,253 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,902 3,262 

รวม 15,155 15,515 

อ่ืน ๆ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,026 4,026 
หน่วยลงทุน 1,035 1,035 

รวม 5,061 5,061 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                       
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 20,216 20,576 

5.4 เงินลงทุนสุทธิ 

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

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย          
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,765 - 921 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย             
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 297,261 - 298,065 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่น 14,363 - 14,360 - 

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

 313,389 395,228 313,346 395,174 
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5.4.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2563 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 844 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 364 364 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 607 607 
รวม 1,815 971 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (50) (50) 

รวม 1,765 921 

5.4.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2563 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 253,014 253,014 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 10,938 11,742 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 33,309 33,309 

รวม 297,261 298,065 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (940) (940) 

5.4.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2563 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
ในประเทศ 10,340 258 10,340 258 

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ 3,096 20 3,096 20 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 921 12 918 12 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ 6 1 6 1 

รวม 14,363 291 14,360 291 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี  
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5.4.4 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 

5.4.5 เงินลงทุนเผ่ือขาย 
 (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 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดตา่งประเทศ 267 267 

รวม 344,198 344,856 

5.4.6 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 
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5.4.7 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 

5.4.8 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นซ่ึงธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่เขา้
ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่ม โดยแสดงมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,558 1,538 
กองทุนรวมและกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 675 545 

5.4.9 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนของธนาคารฯและบริษทัย่อยในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

   

ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ 
 จ านวนราย ราคาทนุ มูลค่ายติุธรรม ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31  
ธนัวาคม 

2562 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

2 3 - - 34 - - - 

2.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ     
ผิดนดัช าระหน้ี 

3 2 947 115 - - 960 115 
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5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 

5.5.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ท่ีลงทุน     

ร้อยละของหลกัทรัพย ์     
ท่ีลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลส าหรับ         
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              

   

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

30 
กนัยายน 

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         
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              

   

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

30 
กนัยายน 

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 1,519 208 193 

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 6,900 283 253 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (10) - - - 

รวม     6,890 6,900 283 253 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ    10,990 10,830 1,973 1,979 

* อยูร่ะหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
** อยูร่ะหว่างการด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินธุรกิจ  
*** 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 75.05 
**** ธนาคารฯลงทุนทางออ้มผ่านบริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด โดยบริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด 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 

5.5.2 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตาม 
วิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  30 กนัยายน 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 22,596 50.00 594 25,663 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั ประกนัวินาศภยั 45.00 971 2,897 45.00 971 2,952 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง เช่าซ้ือ 49.00 87 758 49.00 87 695 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 50.00 1,069 1,191 50.00 1,069 1,148 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก๊ซ์ บริการ 19.86 36 426 19.82 36 379 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  บริการ 22.17 117 100 22.17 117 109 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม   2,874 27,968  2,874 30,946 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  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 (1) ประกนัชีวิต - 1,075 (4,142) - 909 14,369 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั (1) ประกนัวินาศภยั 208 262 (153) 193 272 93 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง เช่าซ้ือ 40 103 - 43 43 - 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 57 (12) - (21) (26) 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บริการ 35 81 - 17 30 - 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  บริการ - (9) - - 7 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม  283 1,569 (4,307) 253 1,240 14,436 

(1) ปี 2563 แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบของนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ              
บริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

5.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

5.6.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 152,031 168,673 152,031 168,673 
เงินให้กูย้ืม 1,551,619 1,407,818 1,469,215 1,324,106 
ตัว๋เงิน 571,402 505,162 577,822 512,322 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,072 3,599 1 1 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,005 1,165 - - 
อื่น ๆ 3,753 3,925 1,106 1,247 
หกั รายไดร้อตดับญัชี (399) (469) (67) (36) 

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 2,281,483 2,089,873 2,200,108 2,006,313 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 13,358 5,160 12,861 4,569 

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี                   
บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 2,294,841 2,095,033 2,212,969 2,010,882 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     
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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (145,221) - (135,346) - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ
สุทธิ 2,149,620 1,959,765 2,077,623 1,884,110 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือตามโครงการนโยบายภาครัฐโดยรวมเงินให้สินเช่ือท่ี
เป็นรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ไดแ้ก่ โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อปรับเปล่ียน
เคร่ืองจกัรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผูป้ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โครงการเงินหมุนเวียน
เพื่อการอนุรักษ์พลงังานโดยสถาบนัการเงิน ระยะท่ี 6 โครงการสินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โครงการสินเช่ือ
กรุงไทยตา้นภยั COVID และมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID รวมเป็นจ านวนเงิน 44,186 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้กูย้ืมอ่ืน ๆ จ านวน 1,106 ลา้นบาท และ 
1,247 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมหน้ีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหน้ีแทนลูกค้ารายท่ีผิดนัดตามสัญญา                  
ซ่ึงธนาคารฯเป็นผูรั้บรองหรือค ้าประกนัไวแ้ลว้ จ านวน 1,076 ลา้นบาท และ 1,198 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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5.6.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2563 
  เงินให้สินเช่ือและ            

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                              
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,944,665 32,670 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                                   
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 233,903 39,771 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                                                           
(Non-Performing) 110,883 69,858 

สินทรัพยท์างการเงินที่ใชว้ิธีอย่างง่ายในการค านวณ                        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ                
(Lifetime ECL-Simplified approach) 5,390 2,922 

รวม 2,294,841 145,221 
 

 (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 ยอดคงคา้งของเงินต้นท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับหลงัหักหลกัประกันหรือมูลหน้ีหลงัหักมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั 

(2) รวมวิธีอตัราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 
  เงินให้สินเช่ือและ               

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,880,729 29,105 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั             
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 222,915 37,404 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                 
(Non-Performing) 109,325 68,837 

รวม 2,212,969 135,346 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

1.  เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

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

2.  เงินส ารองส่วนเกิน    62,338 
รวม  2,010,882 882,164  126,732 
(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคา้งของเงินต้นท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับหลงัหักหลกัประกนั หรือมูลหน้ีหลงัหักมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั 
(2)  รวมวิธีอตัราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 
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5.6.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเช่ือของธนาคารฯและบริษทัย่อยในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

   

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 จ านวนราย ยอดหน้ีคงเหลือ มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
กนัยายน 

2563 

31  
ธนัวาคม 

2562 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย ์

1 2 7 8,501 7 2,425 - 3,141 

5.6.4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่า 1,513 1,507 57 3,077 2,532 2,169 63 4,764 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (333)    (433) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า          
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    2,744    4,331 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    -    (515) 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (512)    - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    2,232    3,816 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่า 1 - - 1 1 - - 1 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    -    - 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    1    1 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    -    (1) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (1)    - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    -    - 

5.7 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 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          
ท่ีใชวิ้ธีอยา่ง
ง่ายในการ
ค านวณผล
ขาดทุนดา้น
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 
คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระหว่างงวด 2,163 (61) (4) - - 2,098 
ยอดปลายงวด 2,668 1,065 - - - 3,733 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 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          
ท่ีใชวิ้ธีอยา่ง
ง่ายในการ
ค านวณผล
ขาดทุนดา้น
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 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระหวา่งงวด (1) 13 - - - 12 
ยอดปลายงวด - 14 36 - - 50 

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

 12 8 79 - - 99 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระหว่างงวด 3 (8) 846 - - 841 
ยอดปลายงวด 15 - 925 - - 940 

       
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 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระหว่างงวด 8,270 (3,678) 29,890 (29) - 34,453 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - 60 - 60 
หน้ีสูญตดับญัชี (130) (505) (22,102) (28) - (22,765) 
ยอดปลายงวด 32,670 39,771 69,858 2,922 - 145,221 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 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          
ท่ีใชวิ้ธีอยา่ง
ง่ายในการ
ค านวณผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL 
- simplified 
approach) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค า้ประกันทางการเงิน     
ยอดตน้งวด - - - - 116 116 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 744 663 223 - (116) 1,514 

 744 663 223 - - 1,630 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระหว่างงวด (290) (248) 89 - - (449) 
หน้ีสูญตดับญัชี - - (33) - - (33) 
ยอดปลายงวด 454 415 279 - - 1,148 
(1)  ยอดตน้งวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมลูค่าซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการ

ของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล ขอ้ 2.3 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง           
ส่วนท่ีเกิน
เกณฑ ์ธปท. รวม 

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

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

38 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 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 
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระหว่างงวด 2,163 (61) (4) - 2,098 
ยอดปลายงวด 2,668 1,065 - - 3,733 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ยอดตน้งวด - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระหว่างงวด (1) 13 - - 12 
ยอดปลายงวด - 14 36 - 50 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ยอดตน้งวด - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระหว่างงวด 3 (8) 846 - 841 
ยอดปลายงวด 15 - 925 - 940 
      
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 
คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระหว่างงวด 7,031 (4,047) 26,388 - 29,372 
หน้ีสูญตดับญัชี (130) (505) (18,368) - (19,003) 
ยอดปลายงวด 29,105 37,404 68,837 - 135,346 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 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 

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

 744 663 223 - 1,630 
คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระหว่างงวด (290) (248) 89 - (449) 
หน้ีสูญตดับญัชี - - (33) - (33) 
ยอดปลายงวด 454 415 279 - 1,148 
(1) ยอดต้นงวดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวัดมูลค่าซ่ึงรับรู้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันแสดงเป็น 12-mth ECL และ  Lifetime                     

ECL ตามหลักการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน           
ระหว่างกาล ขอ้ 2.3  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง           
ส่วนท่ีเกิน
เกณฑ ์ธปท. รวม 

ยอดตน้งวด 11,143 11,091 7,689 9,020 30,109 56,288 125,340 
หน้ีสงสัยจะสูญ 243 (3,110) (1,485) (4,634) 20,989 5,497 17,500 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโอนไป 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - - - - (40) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - - 2,236 - 2,236 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (18,834) - (18,834) 
อ่ืน ๆ 5 1 - 23 (52) 553 530 

ยอดปลายงวด 11,391 7,942 6,204 4,409 34,448 62,338 126,732 
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5.8 เงินปันผลจ่าย 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

เงินปันผล อนุมติัโดย 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั วนัท่ีจ่าย 

เงินปันผลระหว่างกาล                         
ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ                      
เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 5 10,524 0.9075 0.753 23 เมษายน 2563 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น                       
เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562 5 10,035 0.8725 0.718 10 พฤษภาคม 2562 

5.9 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 6,491 8,128 
การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 9 3,544 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 5,139 6,589 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 35,974 53,244 
ภาระของสถาบนัการเงินจากการรับรอง 34 - 
ภาระผกูพนัอื่น   
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 168,732 153,649 
การค ้าประกนัอื่น 179,951 180,861 
อื่น ๆ 6,659 6,417 

รวม 402,989 412,432 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีรายท่ี
ส าคัญจ านวน 16,489 ล้านบาท และ 13,349 ล้านบาท ตามล าดับ ในจ านวนน้ีได้รวมคดีซ่ึงศาลชั้นต้นได้
พิพากษาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์และฎีกา  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีการค ้าประกนัการท าธุรกรรมของธนาคารฯ
จ านวน 5,414 ลา้นบาท และ 5,161 ลา้นบาท ตามล าดบั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

41 

5.10 สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพนัและข้อจ ากดั 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั   

หลกัประกนัต่อศาล 427 498 
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 42,047 26,051 
หลกัประกนัต่อกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 53 54 

พนัธบตัรเอกชนใชเ้ป็นหลกัประกนั   
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 5,113 - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีให้สิทธ์ิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืน           
หรือซ้ือก่อน) 8,703 8,435 

รวม 56,343 35,038 

5.11 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

5.11.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่
ผูบ้ริหารกลุ่มขึ้นไปจ านวน 110 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท และยอดคงคา้งถวัเฉล่ีย ณ ส้ินเดือน จ านวน 
113 ลา้นบาท และ 119 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือและภาระผูกพนัแก่สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลตามย่อหนา้แรก โดยมี
ยอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 7 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

5.11.2 เงินใหสิ้นเช่ือ ภาระผกูพนั ตราสารอนุพนัธ์ และสินทรัพยอ่ื์น 

เงินให้สินเช่ือและภาระผูกพนัให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบลูกคา้ทัว่ไป มียอด           
คงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

เงินให้สินเช่ือ     

กิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 
ถึงร้อยละ 20 - 1 - 1 

กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีตั้งแตร้่อยละ 10 ขึ้นไป 8,411 8,490 8,411 8,490 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,141) - (3,141) 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3,112) - (3,112) - 
รวม 5,299 5,350 5,299 5,350 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ      
บริการ จ ากดั - - 6 8 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 1,488 2,089 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 2,140 3,693 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 4,231 3,491 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (93) 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - (79) - 

รวม - - 7,786 9,188 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5,002 5,739 5,002 5,738 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 1 - 1 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 252 605 252 605 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1 1 1 1 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (63) - (63) 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (51) - (51) - 

รวม 5,205 6,282 5,205 6,281 

กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 22,171 30,620 22,171 30,620 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (170) - (170) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (162) - (162) - 

รวม 22,009 30,450 22,009 30,450 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

ภาระผูกพัน     

กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 
ถึงร้อยละ 20 13 19 13 19 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีตั้งแตร้่อยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 
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 
กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 248 127 248 127 
     
ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - - 28 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 782 933 782 933 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 13,110 9,690 13,110 9,690 

     
สินทรัพย์อ่ืน     
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 2,605 1,531 2,605 1,531 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 19 - 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 - 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 391 903 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 94 55 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

สินทรัพย์อ่ืน (ต่อ)     
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 126 250 125 250 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 33 32 25 32 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั  - 1 - 1 

5.11.3 เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน และหน้ีสินอ่ืน 

เงินรับฝาก และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบ
ลูกคา้ทัว่ไป มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน   
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

เงินรับฝาก     

บริษทัใหญ่     
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน 20 - 20 - 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 437 501 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 644 703 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 186 276 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 277 190 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั - - 43 44 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2,982 881 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 35 19 35 19 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  57 19 57 19 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 162 401 162 401 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 1,165 2,881 1,165 2,881 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 12,948 7,410 12,948 7,410 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน   
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      
บริษทัยอ่ย     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 155 303 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 2,700 3,700 2,700 3,700 

     
หนีสิ้นอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 406 240 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 755 709 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 111 126 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 9 9 8 9 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 15 26 8 26 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 22 16 22 16 

5.11.4 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ธนาคารฯมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 8 18 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 5 25 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 12 10 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 2 6 2 6 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 13 18 13 18 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - - 1 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 1 1 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 1 1 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 - 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 1 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) - 1 - 1 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 31 38 31 38 

     
รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 3 1 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - - 6 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 207 182 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 51 77 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 2 2 2 2 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 1 1 1 1 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 79 75 73 75 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 510 681 484 681 

     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 89 168 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 597 599 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 930 924 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ต่อ)     
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั - 6 - 6 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 3 1 2 1 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 62 44 62 44 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 18 - - - 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 3 - - - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 33 54 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 22 105 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 25 30 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 7 17 7 17 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 53 41 53 41 
     
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 2 3 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 3 3 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 1 1 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 1 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) - - 1 1 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2 1 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 2 1 2 1 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 85 119 85 119 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 1 - - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

 
รายได้อ่ืน 

    

บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 6 4 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 6 20 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 583 471 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 189 204 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5 6 5 6 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 4 4 3 4 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 236 132 219 132 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 1,692 1,565 1,606 1,565 

     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 292 601 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั - - 1,727 1,786 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 2,702 2,823 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 4 5 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5 35 - 35 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 7 3 6 3 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 171 138 171 138 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 55 - - - 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 11 - - - 
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5.11.5 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินจ่ายให้
กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพงึจ่ายตามปกติ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 260 222 149 149 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 17 18 6 6 

รวม 277 240 155 155 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 977 902 706 631 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 35 46 20 19 

รวม 1,012 948 726 650 

5.11.6 รายการคา้ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย 

1)  ธนาคารฯได้มอบให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด ด าเนินการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ธนาคารฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามโครงการและระบบงานต่าง ๆ 
ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยใหบ้ริการแก่ธนาคารฯเก่ียวกบัการควบคุม บ ารุงรักษา และการพฒันา
ระบบงาน การให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้และฝึกอบรมในลกัษณะต่าง ๆ โดยบริษทัจะคิดค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ซ่ึงบริษทัคิดค่าธรรมเนียมการ
บริการจากธนาคารฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 897 
ลา้นบาท และ 891 ลา้นบาท ตามล าดับ และส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
2562 เป็นจ านวน 2,604 ลา้นบาท และ 2,725 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ธนาคารฯให้บริษทัย่อยดงักล่าวด าเนินการแทนธนาคารฯในการด าเนินการตามโครงการ GFMIS ใน
ระยะท่ี 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารฯกับภาครัฐโดยส านักงานก ากับระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดล้งนามในบนัทึกความตกลงเพื่อการรับ
มอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใชจ่้ายในการลงทุนในโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 นอกจากน้ี
ภาครัฐกบัธนาคารฯไดล้งนามในสัญญาอีกฉบบัหน่ึงว่าจา้งให้ธนาคารฯด าเนินการดา้นระบบและการ
บ ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึ งบริษัทย่อยคิด
ค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคารฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 
เป็นจ านวน 33 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และ 2562 เป็นจ านวน 98 ลา้นบาท และ 98 ลา้นบาท ตามล าดบั  

2)    ธนาคารฯรับด าเนินการบริหารจดัการเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพนัธ์ นโยบาย 
ระเบียบ วิธีการกู ้การจ่ายเงินกู ้การจดัเก็บเอกสาร แจง้จ านวนหน้ี สถานะของหน้ี พร้อมกบัการรับช าระ
หน้ี ติดตามทวงถามหน้ี และด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงธนาคารฯไดม้อบ
ให้บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ด าเนินคดีต่อลูกหน้ีของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯจ่าย
ค่าธรรมเนียมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 34 ลา้นบาท 
และ 126 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็น
จ านวน 141 ลา้นบาท และ 471 ลา้นบาท ตามล าดบั  

3)  ธนาคารฯได้มอบหมายให้บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด เป็นผูด้  าเนินการ
ให้บริการรับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ทรัพยสิ์นของธนาคารฯ ให้บริการบริหารศูนยฝึ์กอบรมของธนาคารฯ ให้บริการบริหารอาคารของ
ธนาคารฯ และบริการอ่ืน ๆ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 
597 ลา้นบาท และ 599 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
2562 มีค่าใชจ่้ายเป็นจ านวน 1,727 ลา้นบาท และ 1,786 ลา้นบาท ตามล าดบั  

4)     ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการกับบริษัทย่อย [รวมค่าธรรมเนียมท่ีกล่าวใน ข้อ 1) ถึง 3)] 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 1,616 ลา้นบาท และ 1,692 
ลา้นบาท ตามล าดับ และส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 
4,724 ลา้นบาท และ 5,216 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั 

5)    ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญากบับริษทัย่อย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี    
30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 201 ลา้นบาท และ 260 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 จ านวน 570 ลา้นบาท และ 667 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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6)  ธนาคารฯมีรายไดค้่าเช่าจากการใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าใชพ้ื้นท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และ 2562 เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กันยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 5 ล้านบาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดับ ตามอัตราท่ีตกลง
ระหวา่งกนั 

การคิดค่าตอบแทนระหว่างกนั 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารฯกบับริษทัย่อยจ่ายตามอตัราท่ีตกลงกนั โดยระบุจ านวนเงินในสัญญา
และบางรายการก าหนดจ านวนเงินท่ีจะจ่าย ตามระบบ Cost Plus  

รายการระหวา่งบริษทัยอ่ยในการจดัท างบการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัแลว้ 

บริษัทร่วม 

ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมการให้บริการดา้นงานสนับสนุนตามสัญญาให้บริการดา้นงานสนับสนุน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 559 ลา้นบาท และ 713 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 จ านวน 1,832 ลา้นบาท และ 
1,589 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั  

5.12 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

ธนาคารฯมีการจดัแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจดัการภายในโดยมีคณะกรรมการผูบ้ริหารสายงานเป็นผูมี้
อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ               
การให้บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการอ่ืน ๆ รวมทั้ งการแนะน าและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท               
ในเครือและพนัธมิตรธุรกิจ ผา่นเครือข่ายสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

2) ธนาคารเพื่อลูกคา้ธุรกิจ ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือและบริการทางการเงินแก่ลูกคา้ธุรกิจ 

3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหนา้ท่ีดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม พร้อม
สร้างผลก าไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ 
รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแลบริษทัท่ีธนาคารฯลงทุน และอ่ืน ๆ  

ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและ            
บริษทัร่วม 
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เกณฑ์การวัดมูลค่า 

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่ อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดย              
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน หลกัการดงักล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบญัชีท่ีใชจ้ดัท า
งบการเงิน เน่ืองจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนยก์ าไรมีการคิดค่าบริการระหวา่งหน่วยงาน นอกจากน้ี 
มีการค านวณผลตอบแทนจากการจดัหาเงินให้แก่หน่วยงานผูจ้ดัหาเงิน และค านวณตน้ทุนจากการใช้เงิน
ของหน่วยงานผูใ้ชเ้งินทุนตามหลกัการก าหนดราคาโอน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยงาน
ผูเ้ป็นเจา้ของจนไดก้ าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ           
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 11,724 5,717 1,797 11,776 (740) 30,274 
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) (8,925) (871) (208) (5,773) 1,593 (14,184) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น 1,496 (9,519) (2,331) (2,066) 6 (12,414) 

ก าไรสุทธิ 4,295 (4,673) (742) 3,937 859 3,676 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ธนาคาร        
เพือ่ลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพ่ือ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ          
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 12,940 7,272 1,410 17,063 (8,257) 30,428 
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน              
จากการดอ้ยค่า) 

 
 

(8,957) 

 
 

(1,927) 

 
 

(552) (11,242) 5,387 

 
 

(17,291) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 
(819) 

 
(2,656) 

 
(5) (3,899) 1,281 

 
(6,098) 

ก าไรสุทธิ 3,164 2,689 853 1,922 (1,589) 7,039 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
ธนาคาร        
เพือ่ลูกคา้     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ            
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 38,190 23,985 5,408 31,393 (5,298) 93,678 
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) (23,613) (4,562) (1,390) (17,698) 4,550 (42,713) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (5,915) (22,253) (3,033) (4,434) (14) (35,649) 

ก าไรสุทธิ 8,662 (2,830) 985 9,261 (762) 15,316 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพ่ือ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ        
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 37,017  25,587  5,400  31,872 (5,847) 94,029  
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน             
จากการดอ้ยค่า)  (24,147)  (10,798)  (1,820) (19,316) 5,048  (51,033) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า (1,457) (6,397) (164) (10,907) (64) (18,989) 

ก าไรสุทธิ 11,413 8,392 3,416 1,649 (863) 24,007 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของธนาคารฯและบริษทัย่อย  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 
2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ        
ตดับญัชี รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563:       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 973,713 1,243,098 825,618 60,746 1,300 3,104,475 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,651,224 738,081 266,966 113,993 (15,539) 2,754,725 

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 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

5.13 รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 793 1,552 793 1,552 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 107 120 107 120 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,340 1,243 1,339 1,241 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี* 24,929 26,770 21,296 23,177 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 39 96 - - 
อื่น ๆ 4 63 4 64 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 27,212 29,844 23,539 26,154 

* รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 รวมการรับช าระจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลกัประกนัจ านองลูกหน้ีรายหน่ึงจ านวน 1,223 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5.19.1) 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,851 5,546 2,851 5,546 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 371 324 371 324 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,261 3,583 3,257 3,577 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี* 80,305 83,538 69,102 73,110 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 161 347 - - 
อื่น ๆ 45 128 45 110 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 86,994 93,466 75,626 82,667 

*  รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 รวมการรับช าระจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกันจ านองลูกหน้ีรายหน่ึงจ านวน 4,747 ล้านบาท และ 3,899 ล้านบาท ตามล าดับ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ระหว่างกาลขอ้ 5.19.1) 

ธนาคารฯมีรายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 448 ลา้นบาท และ 1,464 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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5.14 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินรับฝาก 2,979 4,422 2,982 4,425 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 441 644 422 619 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 1,379 2,391 1,379 2,391 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 61 52 61 52 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 368 757 368 757 
- อื่น ๆ 359 356 - - 

เงินกูย้ืม 1 - - - 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม 2 5 - - 
อื่น ๆ 20 56 16 56 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,610 8,683 5,228 8,300 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินรับฝาก 10,862 13,444 10,871 13,453 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,423 1,935 1,373 1,880 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 4,035 7,223 4,035 7,223 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 176 157 176 157 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 1,295 1,908 1,295 1,908 
- อื่น ๆ 1,088 1,067 - - 

เงินกูยื้ม 3 2 - 2 
ค่าธรรมเนียมในการกูยื้ม 7 15 - - 
อื่น ๆ 82 108 73 108 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 18,971 25,859 17,823 24,731 
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5.15 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 2,269 2,269 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 10 10 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 2 2 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 10,165 8,467 
- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 114 114 

รวม 12,560 10,862 
ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน  (146) (146) 
รวม 12,414 10,716 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 2,098 2,098 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 12 12 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 841 841 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 32,913 27,830 
- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 267 267 

รวม 36,131 31,048 
ภาระผกูพนัที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน  (482) (482) 
รวม 35,649 30,566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

57 

5.16 ภาษีเงินได้ 

การบริหารจดัการดา้นภาษี ธนาคารฯไดด้ าเนินการตามนโยบายจดัการดา้นภาษีอากรของธนาคารฯ โดยการ
เสียภาษีอากร น าส่งภาษีอากร และใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีใหถู้กตอ้งภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

ธนาคารฯไดพ้ิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคตจากการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ดงักล่าว จะมีผลท าใหธ้นาคารฯตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย 
การพิจารณาดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีอาจ
มีขึ้น การตีความกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปล่ียนแปลง ท าให้
ธนาคารฯตอ้งเปล่ียนการตดัสินใจเก่ียวกับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลง           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล  469 1,469 56 1,037 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 13 (315) (24) (281) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  482 1,154 32 756 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 1,239 6,753 48 5,459 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,945 (1,577) 1,869 (1,563) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  3,184 5,176 1,917 3,896 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                 
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุนจาก    
การตีราคาสินทรัพย ์ 73 (13) - (13) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)        
จากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 34 - 34 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 98 - 99 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (200) - (200) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)              
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - 96 - 98 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 141 - 140 

 5 224 (67) 225 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุนจาก       
การตีราคาสินทรัพย ์ 105 (13) 32 (13) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)   
จากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 47 - 47 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)          
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 32 - 31 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)      
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (428) - (428) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)          
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 787 - 790 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 143 - 140 

 (244) 917 (318) 917 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกับอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,158 8,193 1,399 5,910 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                      
คูณอตัราภาษี 832 1,639 280 1,182 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย                    
ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (350) (485) (248) (426) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 482 1,154 32 756 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  18,500 29,183 13,268 23,714 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคูณ                 
อตัราภาษี 3,700 5,837 2,654 4,743 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ
เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (516) (661) (737) (847) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  3,184 5,176 1,917 3,896 
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5.17 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

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

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม     

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน              
ก าไรหรือขาดทุน 735 19,481 - 20,216 - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16,634 280,627 - 297,261 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 13,401 457 505 14,363 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 61,316 - 61,316 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผือ่ขาย - - - - 48,355 295,843 - 344,198 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 57,429 - 57,429 - 51,869 - 51,869 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 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
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน             
ก าไรหรือขาดทุน 735 19,841 - 20,576 - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16,634 281,431 - 298,065 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 13,401 455 504 14,360 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 61,316 - 61,316 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 48,355 296,501 - 344,856 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 57,429 - 57,429 - 51,869 - 51,869 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ธนาคารฯ มีการเปล่ียนแปลงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 1 เป็นระดบั 2 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน ท่ีไดรั้บขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

- มูลค่ ายุ ติธรรมของตราส ารห น้ีสกุล เงินต่ างประ เทศภาคเอกชน 
(Corporate Bond) ค  านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ จาก 
Bloomberg 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 เป็นระดบั 3 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาด ค านวณโดยใช้มูลค่าสุทธิทางบัญชีล่าสุดจากงบการเงินแต่ละ
บริษทั 

 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

 การจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้ ขึ้นอยู่กบัความแตกต่างของ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า โดยนิยามของขอ้มูลระดบัต่าง ๆ มีดงัน้ี 

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

•  ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

•  ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 

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

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกอยู่ในประเทศ ค านวณราคาจากอตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ขณะท่ีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกอยู่
ต่างประเทศ จะแสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยราคาท่ีเผยแพร่ล่าสุดจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดค านวณโดยใช้มูลค่าสุทธิ            
ทางบญัชีล่าสุดจากงบการเงินแต่ละบริษทั 
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 นอกจากน้ี ในการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ธนาคารฯมีการปรับปรุงมูลค่า (Valuation Adjustment) 
เพื่อให้สะท้อนความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม เช่น ความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit 
Valuation Adjustment - CVA) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคา
เสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (Bid-Offer Spread Adjustment) เป็นตน้  

5.18 นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท า
ธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การก 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 ซ่ึงประกอบด้วย ธนาคารฯ และบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 17 บริษทั 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5.5 ยกเวน้ บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ และ บจก. บีซีไอ 
(ประเทศไทย)) ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบติัเดียวกัน และสอดคลอ้งตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละคร้ัง ซ่ึงนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงประเภท
ธุรกรรม หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรม รวมถึงอตัราส่วนในการท าธุรกรรมภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน การด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบติัตามแนวทางเดียวกนักบัการท าธุรกรรมกับบุคคล
ทัว่ไป และจดัท าเป็นเอกสารสัญญาท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลของ
ธนาคารฯ 

 กรณีท่ีธนาคารฯท าธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารฯถือว่าบริษทันั้นเป็นเสมือน
หน่วยงานหน่ึงของธนาคารฯ ธนาคารฯจะถือปฏิบติัตามแนวทางการผ่อนปรนการท าธุรกรรมท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด 
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5.19 อ่ืน ๆ 

5.19.1 ธนาคารฯมีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีจ านวนหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 
เงินให้สินเช่ือโดยมีมูลค่าเงินตน้คา้งช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
รวมทั้งส้ิน 9,745 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ี โดยเงินตน้จ านวนดงักล่าวธนาคารฯไดต้ั้ง
ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และอยู่
ระหวา่งการด าเนินการเพื่อติดตามหน้ีดงักล่าวตามค าสั่งของศาลแพ่งและศาลลม้ละลาย 

นอกจากน้ีแลว้ ลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าวยงัเก่ียวขอ้งกบัการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอยัการสูงสุดต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกบัจ าเลยอีกจ านวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ มีค าสั่งประทบั
รับค าฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 มีค  าพิพากษาให้จ าเลยทุกราย
ร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯไดมี้หนงัสือถึงส านักงานอยัการสูงสุด เพื่อขอให้ส านกังาน
การบงัคบัคดี ส านักงานอยัการสูงสุด เป็นผูด้  าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาให้แก่ธนาคารฯ โดยเม่ือ
เดือนมกราคม 2559 ส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ื่นค าร้องต่อศาลฎีกาฯเพื่อขอออกหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบั
คดี และศาลฎีกาฯไดมี้ค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้ ทั้งน้ี ในส่วนของธนาคารฯไดแ้จง้ผลการสืบทรัพย์
ของลูกหน้ีตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอยัการทราบแล้ว และเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 พนักงาน
อยัการส านักงานคดีพิเศษไดน้ัดหมายตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตวัแทนจากส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯให้ประชุมร่วมกนัเก่ียวกับปัญหาการบงัคบัคดีตามค า
พิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกนัและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาเพื่อบังคบัต่อบรรดาจ 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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ในปัจจุบันได้มีการน าค าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีลม้ละลายอ่ืน และคดีแพ่งอ่ืน มาบังคบัคดียึดทรัพยสิ์น
จ านองท่ีเป็นหลักประกันภาระหน้ีสินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารฯเพื่อน าออกขาย
ทอดตลาด โดยศาลได้มีค  าสั่งให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีในฐานะผูรั้บจ านองจากทรัพยสิ์นหลกัประกนั
จ านองดังกล่าวตามท่ีธนาคารฯได้ยื่นค 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 ามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายด าเนินคดีของธนาคารฯจ านวน 1 ลา้นบาท 
และไดน้ าเงินส่วนท่ีเหลือหลงัหักค่าใชจ่้ายของกรมบงัคบัคดีจ านวน 3,898 ลา้นบาท มาช าระดอกเบ้ียตามค า
พิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 จ าเลยรายหน่ึงของคดีอาญาฯ ไดย้ื่นฟ้อง
คดีแพ่งต่อธนาคารฯ โดยใหน้ าเงินตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์ฟ้องบนัทึกเป็นเงินช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษา
คดีอาญาฯ ดงักล่าว ซ่ึงธนาคารฯไดย้ื่นค าให้การแก้ต่างคดียืนยนัตามท่ีธนาคารฯไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 2563 
ธนาคารฯได้รับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายในคดี
ลม้ละลายอ่ืนจ านวน 3,524 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าใชจ่้ายในการ
ประกาศขายทรัพย ์จ านวน 0.02 ลา้นบาท และไดน้ าเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 3,524 ลา้นบาท มาช าระดอกเบ้ีย
ตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบนั ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรมบงัคบั
คดีในส่วนของหลกัประกนัตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายในคดีแพ่งอ่ืนจ านวน 1,223 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯได้
ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้จ านวน 1,223 
ลา้นบาท  

ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯท่ีไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบงัคบัจ านองทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านองดงักล่าว 
ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีตามมูลฟ้องตน้เงินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบ้ียเม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 2560 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังค าพิพากษา ซ่ึงพิพากษายนืตาม
ค าพิพากษาศาลแพ่ง  และจ าเลยได้ยื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯยื่นแก้ฎีกาเม่ือวนัท่ี            
25 กุมภาพนัธ์ 2562 ปัจจุบนัศาลฎีกาไดอ่้านค าพิพากษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน
ตามศาลอุทธรณ์ 

5.19.2 ในปี 2553 ธนาคารฯให้กู ้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหน่ึง จ านวน 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,885 ล้านบาท)               
โดยมีหลกัประกนัเป็นหุ้นสามญัของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง และหุ้นดงักล่าวอยู่ในนามของ
ธนาคารฯในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ธนาคารฯไม่มีอ านาจควบคุมในสถาบนัการเงินนั้น 
ธนาคารฯได้รับช าระเงินให้กู ้ยืมครบถ้วนตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ย ังไม่ได้โอนคืน              
หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัประกนัเน่ืองจากบริษทัฯตอ้งหาผูร่้วมทุนท่ีเป็นสถาบนัการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคารฯ 
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5.19.3 ธนาคารฯพิจารณาหลกัการในการด าเนินการปิดสาขาต่างประเทศบางแห่ง ตามรายละเอียดขั้นตอนตาม
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลประกอบการของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่งบการเงินของธนาคารฯ 

5.20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ก) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด 
ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั อินฟินิธสั บาย กรุงไทย จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 40 ลา้นบาท
โดยบริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 และบริษทัอินฟินิธัส บาย 
กรุงไทย จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2563  

ข) เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 ธนาคารฯและบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้ ง        
บริษทั เคทีซี พรีเพด จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมีทุนจดทะเบียน
จ านวน 10 ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  100 ล้านบาท  โดยธนาคารฯ               
และบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 24.95 และ 75.05 ตามล าดบั  

ค) เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษทั
จากเดิม 40 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัอินฟินิธสั บาย 
กรุงไทย จ ากดั โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 26 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
260 ลา้นบาท ธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในจ านวน18.8 ลา้นหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 188 
ลา้นบาท และบริษทับตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ได้ซ้ือหุ้นเพิม่ทุนส่วนท่ีเหลือจากท่ีธนาคารฯไม่ใช้
สิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 7.2 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินจ านวน 72 ลา้นบาท ส่งผลให้สัดส่วนการ          
ถือหุ้นของธนาคารฯ ลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 75.99 และบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 24.00  

5.21 การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี                      
12 พฤศจิกายน 2563 


