
 

 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

   



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต   

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม                            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า 
“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของธนาคารฯ เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลู                
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้             
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองทีมี่นยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่อบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงทีเ่ป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในสาระส าคญั
จากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
รัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ : 13 พฤษภาคม 2564 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสด 4.1 56,556,145         68,161,357         56,529,130         68,115,583         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       590,082,010       516,791,903       589,297,229       516,320,956       
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 4.2 18,619,769         13,723,789         18,834,535         14,188,472         

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 74,362,121         74,506,773         74,362,121         74,506,773         
เงินลงทนุสุทธิ 4.3 277,118,663       316,987,630       277,589,236       316,894,505       
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 4.4 21,740,829         29,400,185         11,052,648         11,203,675         
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ            4.5 2,220,270,717    2,200,513,321    2,146,364,719    2,127,089,495    
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 32,606,761         32,659,270         32,563,959         32,569,053         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                24,537,157         24,762,212         21,719,375         21,899,006         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,295,293           4,474,111           3,489,328           3,571,005           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 6,432,533           6,005,144           4,452,976           3,893,939           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,669,436           5,880,565           3,355,928           3,560,552           
รายไดค้า้งรับ 2,298,928           2,598,857           2,175,329           2,070,343           
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                          -                          151,027              -                          
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 37,075,985         31,315,152         36,575,643         31,103,526         
รวมสินทรัพย์ 3,371,666,347    3,327,780,269    3,278,513,183    3,226,986,883    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 2,438,991,620    2,463,225,282    2,441,849,884    2,466,780,410    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 294,859,139       274,566,462       292,829,804       268,424,903       
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,677,315           4,731,953           4,677,315           4,731,953           
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 68,414,004         65,471,404         68,414,004         65,471,404         
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 4.7 131,696,872       86,564,198         86,363,064         44,292,498         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,310,917           4,503,684           3,422,705           3,528,830           
ประมาณการหน้ีสิน 19,250,368         20,286,873         17,642,384         18,740,381         
หน้ีสินอ่ืน 55,770,207         53,366,819         49,769,130         46,041,249         
รวมหนีสิ้น 3,017,970,442    2,972,716,675    2,964,968,290    2,918,011,628    
ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน
หุน้บริุมสิทธิ 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.15 บาท 28,325                28,325                28,325                28,325                
หุน้สามญั 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.15 บาท 71,976,715         71,976,715         71,976,715         71,976,715         

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้บริุมสิทธิ 5,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.15 บาท 28,325                28,325                28,325                28,325                
หุน้สามญั 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.15 บาท 71,976,715         71,976,715         71,976,715         71,976,715         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20,833,734         20,833,734         20,833,734         20,833,734         

ส่วนต ่ากวา่ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทัยอ่ย (165,255)             (165,255)             -                          -                          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 23,221,815         32,179,036         16,646,765         17,789,287         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,200,504           7,200,504           7,200,504           7,200,504           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 218,173,752       211,412,693       196,858,850       191,146,690       
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 341,269,590       343,465,752       313,544,893       308,975,255       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12,426,315         11,597,842         -                          -                          
รวมส่วนของเจ้าของ 353,695,905       355,063,594       313,544,893       308,975,255       
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,371,666,347    3,327,780,269    3,278,513,183    3,226,986,883    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไรหรือขาดทุน
รายไดด้อกเบ้ีย 4.13 25,296,985      30,216,719      21,781,862 26,334,732
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4.14 5,327,989        7,255,390        4,975,940        6,872,645        
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 19,968,996      22,961,329      16,805,922      19,462,087      
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 7,519,801 6,752,636 5,625,035 5,363,234
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,303,182 1,801,969 1,456,144 1,402,645
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,216,619        4,950,667        4,168,891        3,960,589        
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 1,053,416        692,496           1,051,963        691,397           

ก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 316,661           346,539           316,661           346,539           
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 298,945           293,352           -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล 126,965           117,635           511,356           810,435           
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,690,612        1,600,816        947,684           735,155           
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 28,672,214      30,962,834      23,802,477      26,006,202      
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 7,097,123 7,767,613 5,756,266 6,303,566
ค่าตอบแทนกรรมการ 62,373 11,460 7,440 6,460
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,132,178 2,085,362 1,243,103 1,230,583
ค่าภาษีอากร 978,268           1,046,643        845,212 950,275
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 301,556           217,514           287,627           221,215
อ่ืน ๆ 2,116,768 2,338,057 3,158,297 3,133,928
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 12,688,266      13,466,649      11,297,945      11,846,027      
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4.15 8,057,919        8,524,411        6,880,440        7,200,376        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 7,926,029        8,971,774        5,624,092        6,959,799        
ภาษีเงินได้ 4.16 1,519,120        1,679,949        1,027,932        1,212,949        
ก าไรสุทธิ 6,406,909        7,291,825        4,596,160        5,746,850        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ี
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (1,627,920)       247,543           (1,625,463)       247,543           

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 50,601             47,906             50,601             47,906             
ก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (60,649)            (71,600)            (60,649)            (71,600)            
ก าไร (ขาดทนุ) จากตน้ทนุการป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี (127,281)          (24,701)            (127,281)          (24,701)            
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 
ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (7,877,689)       (3,580,182)       -                       -                       

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน
ส าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 363,170           (50,504)            362,679           (50,504)            

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ
ในภายหลัง
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย) 
ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 131,579           (1,224,904)       -                       -                       

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 321,989           (3,826,010)       321,989           (3,631,890)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 1,395,000        -                       1,395,000        -                       

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน
ส าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (343,398)          718,616           (343,398)          718,616           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (7,774,598)       (7,763,836)       (26,522)            (2,764,630)       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (1,367,689)       (472,011)          4,569,638        2,982,220        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,578,436 6,466,532 4,596,160        5,746,850        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 828,473 825,293

6,406,909        7,291,825        
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,196,162)       (1,297,304)       4,569,638        2,982,220        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 828,473 825,293

(1,367,689)       (472,011)          
ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.40                 0.46                 0.33                 0.41                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนต ่ากวา่ทุน ส่วนเกิน ก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่ง

จากการเปล่ียนแปลง (ต ่ากวา่) ทุน ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน จากการโอน ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) รวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน สดัส่วนการถือหุน้ จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง เปล่ียนประเภท เงินส ารองส าหรับ จากการแปลงค่า เบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ในบริษทัยอ่ย สินทรัพย ์ มูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุน การป้องกนัความเส่ียง งบการเงิน ในบริษทัร่วม ก าไรสะสม บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

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 -                       -                       -                           -                       2,129,230                  1,877                     (37,233)                    -                            190,144                 (960,760)               1,323,258              (38,776)                 1,284,482              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

   - หลงัการปรับปรุง 72,005,040      20,833,734      -                           8,206,016         10,309,458                -                            (37,233)                    (115,736)               16,927,655            211,481,620          339,610,554          10,000,314            349,610,868          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 4.8) -                       -                       -                           -                       -                                 -                            -                               -                            -                            (10,528,965)          (10,528,965)          -                            (10,528,965)          
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                       -                       -                           -                       (2,910,355)                 -                            (96,301)                    47,906                   (4,805,086)            6,466,532              (1,297,304)            825,293                 (472,011)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 72,005,040      20,833,734      -                           8,206,016         7,399,103                  -                            (133,534)                  (67,830)                 12,122,569            207,419,187          327,784,285          10,825,607            338,609,892          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 72,005,040      20,833,734      (165,255)              8,579,504         9,386,416                  -                            178,064                   (72,032)                 14,107,084            218,613,197          343,465,752          11,597,842            355,063,594          

โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                           -                       -                                 -                            -                               -                            (66,623)                 66,623                   -                            -                            -                            
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                       -                       -                           -                       (1,044,745)                 -                            (150,344)                  50,601                   (7,746,110)            6,694,436              (2,196,162)            828,473                 (1,367,689)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 72,005,040      20,833,734      (165,255)              8,579,504         8,341,671                  -                            27,720                     (21,431)                 6,294,351              225,374,256          341,269,590          12,426,315            353,695,905          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวิชยั อศัรัสกร) (นายผยง ศรีวณิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุ ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุ ก าไร (ขาดทนุ) ก าไร (ขาดทนุ)
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง จากการโอนเปล่ียน เงินส ารองส าหรับ จากการแปลงค่า

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทนุ ประเภทเงินลงทนุ การป้องกนัความเส่ียง งบการเงิน ก าไรสะสม รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 -                                -                                -                                2,129,230                 1,877                        (37,233)                    -                                (1,206,562)                887,312               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
   - หลงัการปรับปรุง 72,005,040               20,833,734               8,206,016                 10,135,500               -                                (37,233)                    (115,736)                   194,083,457             305,110,778        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 4.8) -                                -                                -                                -                                -                                -                               -                                (10,528,965)              (10,528,965)         
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม -                                -                                -                                (2,716,235)                -                                (96,301)                    47,906                      5,746,850                 2,982,220            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 72,005,040               20,833,734               8,206,016                 7,419,265                 -                                (133,534)                  (67,830)                     189,301,342             297,564,033        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 72,005,040               20,833,734               8,288,586                 9,394,669                 -                                178,064                   (72,032)                     198,347,194             308,975,255        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม -                                -                                -                                (1,042,779)                -                                (150,344)                  50,601                      5,712,160                 4,569,638            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 72,005,040               20,833,734               8,288,586                 8,351,890                 -                                27,720                     (21,431)                     204,059,354             313,544,893        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประธานกรรมการตรวจสอบ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

(นายวิชยั อศัรัสกร) (นายผยง ศรีวณิช)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุ ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุ ก าไร (ขาดทนุ) ก าไร (ขาดทนุ)
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง จากการโอนเปล่ียน เงินส ารองส าหรับ จากการแปลงค่า

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ สินทรัพย์ มูลค่าเงินลงทนุ ประเภทเงินลงทนุ การป้องกนัความเส่ียง งบการเงิน ก าไรสะสม รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 -                                -                                -                                2,129,230                 1,877                        (37,233)                    -                                (1,206,562)                887,312               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
   - หลงัการปรับปรุง 72,005,040               20,833,734               8,206,016                 10,135,500               -                                (37,233)                    (115,736)                   194,083,457             305,110,778        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 4.8) -                                -                                -                                -                                -                                -                               -                                (10,528,965)              (10,528,965)         
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม -                                -                                -                                (2,716,235)                -                                (96,301)                    47,906                      5,746,850                 2,982,220            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 72,005,040               20,833,734               8,206,016                 7,419,265                 -                                (133,534)                  (67,830)                     189,301,342             297,564,033        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 72,005,040               20,833,734               8,288,586                 9,394,669                 -                                178,064                   (72,032)                     198,347,194             308,975,255        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม -                                -                                -                                (1,042,779)                -                                (150,344)                  50,601                      5,712,160                 4,569,638            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 72,005,040               20,833,734               8,288,586                 8,351,890                 -                                27,720                     (21,431)                     204,059,354             313,544,893        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประธานกรรมการตรวจสอบ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

(นายวิชยั อศัรัสกร) (นายผยง ศรีวณิช)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สารบัญหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน       
ระหว่างกาล แนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย รวมถึงหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารฯ เลือก
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลที่แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง              
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการ เงินประจ าปี                 
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเปิดเผยเฉพาะท่ีส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอครั้ งล่าสุด ดังนั้น   
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2561 ลงวนัที่                              
31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษัทโฮลดิ้งท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวขอ้ง และได้จดัท าขึ้น
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่  2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดท าและส่ง                    
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2547 
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 งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของธนาคารฯ และงบการเงินของบริษทัย่อยที่ธนาคารฯ มีอ านาจควบคุม             
โดยได้ตดัรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระส าคัญระหว่างกันแลว้ จ านวน  8 บริษทั ได้แก่   
บจก. กรุงไทยกฎหมาย บจก. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ บมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย บจก. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี 
บมจ. บัตรกรุงไทย และบจก. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ซ่ึงงบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมี               
รอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีที่ส าคญัเช่นเดียวกนักบัธนาคารฯ และในกรณีที่ใชน้โยบายการ
บญัชีที่แตกต่างกนั ธนาคารฯ ไดป้รับปรุงผลกระทบดงักล่าวแลว้ 

สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินรวมระหว่างกาล ขอ้ 4.4 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563            
ไดร้วมรายการบญัชีของสาขาในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด โดยไดต้ดัรายการบญัชีระหว่างกนัแลว้ 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษ 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีธนาคารฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯ และบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ              
งบการเงินของธนาคารฯ และบริษทัย่อย 
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ทั้งน้ี ธนาคารฯ ได้มีการถือปฏิบตัิตามขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกัน
ความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9              
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ส าหรับการป้องกันความเส่ียงท่ีไดร้ับผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงส่งผลให้
ธนาคารฯ สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์เหล่านั้นต่อไปได้ในช่วงเวลาท่ีมี             
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาหรือจ านวนของกระแสเงินสดท่ีอา้งอิงกับอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียงหรือของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

การน าข้อยกเว้นชั่วคราวดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ              
ธนาคารฯ 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 
ซ่ึงได้ให้ขอ้ยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดในทางปฏิบตัิส าหรับผูเ้ช่าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ และบริษทัย่อย 

2.4 สรุปนโยบายการบัญชี การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการทางบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงรวมถึงแนว
ปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 

สินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการขาย กลุ่มสินทรัพยท์ี่ยกเลิกถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายหากมูลค่าตามบญัชีที่จะไดร้ับ
คืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพยต์่อไป กรณีเช่นน้ีกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกจะตอ้งมีไว้
เพ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจุบันซ่ึงขึ้นอยู่กับขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบตัิกันทั่วไปส าหรับการขาย
สินทรัพย์เหล่านั้น (หรือกลุ่มสินทรัพยท์ี่ยกเลิก) และการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนใน
ระดบัสูงมาก ผูบ้ริหารของธนาคารฯ หรือบริษทัย่อยตอ้งผูกมดักบัแผนการขาย ซ่ึงการขายดงักล่าวตอ้งคาดว่า
จะเขา้เงื่อนไขการรับรู้รายการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวนัที่จดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
สินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
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3. การด ารงเงินกองทุน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯ ได้ค  านวณเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงตั้ งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของเพ่ิมเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุน
ขั้นต ่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมมากกว่า
ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบจ านวนในวนัที่ 1 มกราคม 2562  

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้พ่ิมขอ้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยท์ี่ได้รับการประกาศว่าเป็นธนาคารพาณิชยท์ี่มี
นัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายที่          
ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และด ารงเพ่ิมเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์
เส่ียงทั้งส้ินตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 2564 2563 

 มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 8.00 8.00 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 9.50 9.50 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 12.00 12.00 

ขอ้มูลเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ณ วนัที่  31 มีนาคม 2564 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้              
ที่จดัท าตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้ธนาคารฯ จดัท า
และน าส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวนัส้ินไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลบน 
Web Site ของธนาคารฯ ส าหรับขอ้มูล ณ วนัที่  30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซ่ึงขอ้มูล ณ วนัที่            
31 ธนัวาคม 2563 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบน้ี เป็นขอ้มูลตามรายงานที่ไดจ้ดัส่งธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
ก าหนดแลว้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ   

ทุนช าระแล้ว 72,005 72,005 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834 20,834 
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 205,207 205,207 
รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 22,117 30,963 
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (14,797) (21,743) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 19,941 1,288 
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 332,508 315,755 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 44,000 44,000 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 22,880 22,349 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 66,880 66,349 
เงินกองทุนทั้งส้ิน 399,388 382,104 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ   

ทุนช าระแล้ว 72,005 72,005 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834 20,834 
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 187,929 187,929 
รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 15,628 16,661 
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (10,185) (10,947) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 18,647 - 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 312,059 293,683 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 44,000 44,000 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 21,907 21,332 

รวมเงนิกองทุนชั้นท่ี 2 65,907 65,332 

เงินกองทุนทั้งส้ิน 377,966 359,015 
 

  อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 15.26 15.73 14.93 15.35 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 16.24 15.79 15.88 15.35 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 19.50 19.11 19.23 18.76 
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ธนาคารฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์และ
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.krungthai.com > นกัลงทุนสัมพนัธ์ > ขอ้มูลทางการเงิน > การเปิดเผย 
   ขอ้มูลตามเกณฑ ์Basel 

วนัที่ที่เปิดเผยขอ้มูล วนัที่ 30 เมษายน 2564  

ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

4.      ข้อมูลเพิ่มเติม 

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสดและกระแสเงินสด 

4.1.1 เงินสด 

 เงินสด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

เงินสด 50,561 61,446 50,534 61,401 
เงินสดรับล่วงหน้าจากธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์และบริการ
โอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,995 6,715 5,995 6,715 

รวม 56,556 68,161 56,529 68,116 

4.1.2  รายการที่มิใช่เงินสดที่ส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2563 

ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ท่ีวดัมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจาก                    
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 1,045 (2,910) 1,043 (2,716) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) 421 (49) 411 319 
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการช าระหน้ี 250 153 250 153 

 

http://www.krungthai.com/
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4.1.3  การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการท่ี              

ไม่ใช่เงินสด 31 มีนาคม 2564 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 86,564 44,790 343 131,697 

รวม 86,564 44,790 343 131,697 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการท่ี           

ไม่ใช่เงินสด            31 มีนาคม 2564 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 44,293 41,727 343 86,363 

รวม 44,293 41,727 343 86,363 

 

4.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

เงินลงทุน 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,765 6,497 7,765 6,497 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,755 1,973 1,970 2,437 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 3,966 - 3,966 - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 14 36 14 36 

รวม 13,500 8,506 13,715 8,970 

อื่น ๆ     
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,029 4,080 4,029 4,080 
หน่วยลงทุน 429 382 429 382 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 662 756 662 756 

รวม 5,120 5,218 5,120 5,218 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 18,620 13,724 18,835 14,188 
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4.3 เงินลงทุนสุทธิ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯ และบริษทัย่อยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย          
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,258 1,740 1,008 895 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย             
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 260,749 300,505 261,472 301,259 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอ่ืน 15,112 14,743 15,109 14,740 

 277,119 316,988 277,589 316,894 

4.3.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 250 845 - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 255 364 255 364 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 801 578 801 578 

รวม 1,306 1,787 1,056 942 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนทางดา้นเครดิต                         

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (48) (47) (48) (47) 

รวม 1,258 1,740 1,008 895 

4.3.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 209,340 256,924 209,340 256,924 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 9,783 10,867 10,506 11,621 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 41,626 32,714 41,626 32,714 

รวม 260,749 300,505 261,472 301,259 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (970) (968) (970) (968) 
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4.3.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ 
ตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด 
ในประเทศ 10,740 105 10,436 281 

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ 3,225 3 3,180 27 

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด
ในประเทศ 1,140 - 1,120 14 

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ 7 - 7 1 

รวม 15,112 108 14,743 323 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ 
ตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด 
ในประเทศ 10,740 105 10,436 281 

ตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ 3,225 3 3,180 27 

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด
ในประเทศ 1,137 - 1,117 14 

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ 7 - 7 1 

รวม 15,109 108 14,740 323 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษทัย่อยไม่มีการจ าหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่  าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบญัชี  

4.3.4 ธนาคารฯ และบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นซ่ึงธนาคารฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่เขา้
ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่ม โดยแสดงมูลค่ายุติธรรมไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,801 1,726 
กองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 890 881 
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4.3.5 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนของธนาคารฯ และบริษทัย่อยในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

   
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 จ านวนราย ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 31  

มีนาคม 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31  
มีนาคม 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31  
มีนาคม 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31               
มีนาคม 

2564 

31               
ธันวาคม 

2563 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ขา่ยถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

3 2 832 - 33 33 847 - 

2.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ     
ผิดนัดช าระหน้ี 

2 3 115 947 - - 115 962 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 

4.4.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ที่ลงทุน     

ร้อยละของหลกัทรัพย ์     
ที่ลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลส าหรับ         
งวดสามเดือนส้ินสุด

วนัที่              

   

31  
มีนาคม 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31  
มีนาคม 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31  
มีนาคม 
2564 

31  
มีนาคม 
2563 

บริษัทย่อย         
กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง         
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ธุรกิจบริการดา้น

กฎหมาย 
หุ้นสามญั 100.00 100.00 30 30 - - 

บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ ากดั 

ธุรกิจบริการ หุ้นสามญั 100.00 100.00 140 140 172 59 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 100.00 100.00 211  211  - 500 

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

บริการงานดา้น
สารสนเทศ 

หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,300 1,300 - - 

บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั* เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 100.00 100.00 249 1,000 - - 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั** บริษทัโฮลด้ิง หุ้นสามญั 76.00 76.00 228 228 - - 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจบตัรเครดิต หุ้นสามญั 49.29 49.29 2,150 2,150 - - 
บริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั*** ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 

เพ่ือการประกอบอาชีพ 
หุ้นสามญั 24.95 24.95 13 13 - - 

บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั*** ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย หุ้นสามญั 24.95 24.95 15 15 - - 
บริษทั เคทีซี พรีเพด จ ากดั*** ธุรกิจให้บริการการ

ช าระเงินภายใตก้าร
ก ากบั 

หุ้นสามญั 24.95 24.95 25 25 - - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ที่ลงทุน     

ร้อยละของหลกัทรัพย ์     
ที่ลงทุน 

เงินลงทุน                    
(วิธีราคาทุน) 

เงินปันผลส าหรับ         
งวดสามเดือนส้ินสุด

วนัที่              

   

31  
มีนาคม 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31  
มีนาคม 
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31  
มีนาคม 
2564 

31  
มีนาคม 
2563 

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม         
บริษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากดั**** ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั**** ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย    - - - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) 
จ ากดั**** 

ธุรกิจสินเชื่อรายยอ่ย 
 

  
- - 

- 
- 

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

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
 

  
- - 

- 
- 

บริษทั อินฟินิธัส บาย กรุงไทย 
จ ากดั***** 

ธุรกิจบริการดิจิตลั
แพลทฟอร์ม    - - - - 

รวม     4,361 5,112 172 559 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (199) (799) - - 

รวม     4,162 4,313 172 559 

บริษัทร่วม         
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

ประกนัชีวิต หุ้นสามญั 50.00 50.00 4,072 4,072 150 - 

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัวินาศภยั หุ้นสามญั 45.00 45.00 1,519 1,519 - 134 

บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 49.00 49.00 87 87 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 50.00 50.00 1,069 1,069 62 - 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทเีอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 19.86 19.86 36  36  - - 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17 22.17 117 117 - - 

รวม     6,900 6,900 212 134 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (10) (10) - - 

รวม     6,890 6,890 212 134 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ    11,052 11,203 384 693 

* ธนาคารฯ จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั กรุงไทยลีสซ่ิง จ ากดั ที่จะขายให้กบับริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 75.05 หรือคิดเป็นจ านวน 751 
ลา้นบาทเป็นสินทรัพยท์ี่จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 
** อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินธุรกิจ  
*** ธนาคารฯ ลงทุนในบริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั และบริษัท เคทีซี พรีเพด จ ากดั ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางออ้มผ่านบริษัท                      
บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยธนาคารฯ ลงทุนในบริษทั บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.29 และบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษัท                
เคทีซี นาโน จ ากดั บริษทั  เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั และบริษทั เคทีซี พรีเพด จ ากดั ร้อยละ 75.05 
**** ธนาคารฯ ลงทุนทางออ้มผ่านบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด โดยบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั ลงทุนในบริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท              
เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากดั และบริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากดั ร้อยละ 100 
***** ธนาคารฯ ลงทุนทางออ้มผ่านบริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั โดยบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด ลงทุนในบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด               
ร้อยละ 100 
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4.4.2 งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ชื่อบริษทั 

ร้อยละของ
หลกัทรัพย ์             
ที่ลงทุน 

เงินลงทุน         
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วนไดเ้สีย) 

ร้อยละของ
หลกัทรัพย ์            
ที่ลงทุน 

เงินลงทุน         
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วนไดเ้สีย) 

บริษัทร่วม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 50.00 594 16,021 50.00 594 23,816 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 45.00 971 3,105 45.00 971 3,027 
บจก. กรุงไทย ไอบเีจ ลิสซ่ิง 49.00 87 814 49.00 87 790 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 50.00 1,069 1,200 50.00 1,069 1,208 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 19.86 36 509 19.86 36 464 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  22.17 117 92 22.17 117 95 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ  2,874 21,741  2,874 29,400 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 2564 2563 

ชื่อบริษทั เงินปันผลรับ 
ส่วนแบ่ง       
ผลก าไร 

 
ก าไร          
สะสม 

ส่วนแบ่ง                
ผลก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
ส่วนแบ่ง            
ผลก าไร 

ส่วนแบ่ง              
ผลก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

บริษัทร่วม        
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต (1) 150 114 70 (7,829) - 165 (4,613) 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั (1) - 67 - 11 134 91 (225) 
บจก. กรุงไทย ไอบเีจ ลิสซ่ิง - 24 - - - 39 - 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 62 52 (3) 5 - (24) 33 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ - 45 - - - 26 - 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  - (3) - - - (4) - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 212 299 67 (7,813) 134 293 (4,805) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบของนโยบายการบญัชีที่แตกต่างกนั 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ              
บริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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4.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

4.5.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม   
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม   
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 152,083 155,037 152,083 155,037 
เงินให้กูย้ืม 1,602,767 1,592,453 1,518,408 1,504,951 
ตัว๋เงิน 599,111 581,389 604,671 590,829 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,405 1,618 1 1 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 914 957 - - 
อ่ืน ๆ 4,127 3,787 1,650 1,270 
หัก รายไดร้อตดับญัชี (394) (399) (82) (66) 

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 2,360,013 2,334,842 2,276,731 2,252,022 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 16,085 16,199 15,556 15,657 

รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี                   
บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 2,376,098 2,351,041 2,292,287 2,267,679 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (155,827) (150,528) (145,922) (140,590) 

รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ
สุทธิ 2,220,271 2,200,513 2,146,365 2,127,089 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ มีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีรวมลูกหน้ีท่ีมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขท่ี
ธนาคารฯ เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ส าหรับกิจการที่ให้                         
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในการจัดท า              
งบการเงิน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15 ของสินเช่ือทั้งหมด (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 16 ของสินเช่ือทั้งหมด) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ มีเงินให้สินเช่ือตามโครงการนโยบายภาครัฐโดยรวมเงินให้สินเช่ือที่
เป็นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ไดแ้ก่ โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพ่ือปรับเปล่ียน
เคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผูป้ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โครงการเงินหมุนเวียน
เพื่อการอนุรักษ์พลงังานโดยสถาบนัการเงิน ระยะที่ 6 โครงการสินเช่ือเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม โครงการสินเช่ือ
กรุงไทยตา้นภยั COVID และมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ไดร้ับผลกระทบจาก COVID รวมเป็นจ านวนเงิน 43,428 ลา้นบาท 
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4.5.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

  
เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคัญ                                              
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 

 
2,037,043 

 
34,902 

 
2,013,375 

 
32,093 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญั                                                   
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 

 
225,461 

 
42,849 

 
223,501 

 
41,627 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                                                           
(Non-Performing) 

 
109,111 

 
75,496 

 
109,407 

 
74,204 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีใชว้ิธีอย่างง่ายในการค านวณ                        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ                
(Lifetime ECL-Simplified approach) 

 
 

4,483 

 
 

2,580 

 
 

4,758 

 
 

2,604 
รวม 2,376,098 155,827 2,351,041 150,528 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

  
เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย

คา้งรับ 

ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคัญ                                              
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,970,277 31,058 

 
1,947,443 

 
28,249 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญั                                                   
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 214,568 40,454 

 
212,431 

 
39,183 

สินทรัพยท์างการเงินทีม่ีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                                                           
(Non-Performing) 107,442 74,410 

 
107,805 

 
73,158 

รวม 2,292,287 145,922 2,267,679 140,590 
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4.5.3 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้สินเช่ือของธนาคารฯ และบริษทัย่อยในงบการเงิน
รวมและงบการเงิน เฉพาะธนาคาร ได้รวมลูกหน้ีรายใหญ่ที่มี ปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ                            
ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
 เงินให้สินเช่ือ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน                     
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 จ านวนราย และดอกเบ้ียค้างรับ ท่ีบนัทึกในบัญชีแล้ว 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.   บริษทัจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน                    

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ              
ตลาดหลกัทรัพย์ 

1 - 5,793 - 5,793 - 

2.   บริษทัจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย์ 

1 1 8,406 8,410 4,734 4,736 

4.5.4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินทีถึ่งก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่า 802 201 1,316 2,319 1,100 1,290 185 2,575 

หัก รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (313)    (333) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า          
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    2,006    2,242 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต        
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน    (493)    (501) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    1,513    1,741 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินท่ีถึงก 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 

หัก รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    -    - 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    1    1 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต              
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน    (1)    (1) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    -    - 

4.6 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มี       
การเพ่ิมขึ้นอย่าง            
มีนัยส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

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

impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรพัยท์าง
การเงินท่ีใชว้ิธี
อย่างง่ายในการ

ค านวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
ยอดตน้งวด 2,568 169 - - 2,737 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า             
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด (241) 124 - - (117) 

ยอดปลายงวด 2,327 293 - - 2,620 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
ยอดตน้งวด 1 10 36 - 47 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า             
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด - 1 - - 1 

ยอดปลายงวด 1 11 36  48 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มี       
การเพ่ิมขึ้นอย่าง            
มีนัยส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีมี      
การเพ่ิมขึ้นอยา่ง          
มีนัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีใชว้ิธี
อย่างง่ายในการ

ค านวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น          
ตลอดอาย ุ

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ยอดตน้งวด 42 - 926 - 968 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า          
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด 2 - - - 2 

ยอดปลายงวด 44 - 926 - 970 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้งวด 32,093 41,627 74,204 2,604 150,528 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า         
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด 2,812 1,222 4,478 (34) 8,478 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี (3) - (3,186) (8) (3,197) 
ส่วนท่ีไดร้ับคืน - - - 18 18 
ยอดปลายงวด 34,902 42,849 75,496 2,580 155,827 

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกันทางการเงิน     
ยอดตน้งวด 1,027 2,691 870 - 4,588 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า          
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด 808 (387) (287) - 134 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี - - (13) - (13) 

ยอดปลายงวด 1,835 2,304 570 - 4,709 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรพัย ์      
ทางการเงิน    
ท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดติ           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมี

นัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน          
ท่ีใชว้ิธีอย่าง
ง่ายในการ
ค านวณผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL 
- simplified 
approach) 

ค่าเผื่อหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้ปี - - - - 1,235 1,235 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 505 1,126 4 - 

 
(1,235) 400 

 505 1,126 4 - - 1,635 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า          
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 2,063 (957) (4) - - 1,102 

ยอดปลายปี 2,568 169 - - - 2,737 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย      
ยอดตน้ปี - - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 1 1 36 - (36) 2 

 1 1 36 - - 38 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า          
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี - 9 - - - 9 

ยอดปลายปี 1 10 36 - - 47 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ยอดตน้ปี - - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 12 8 79 - (79) 20 

 12 8 79 - - 99 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 30 (8) 847 - - 869 

ยอดปลายปี 42 - 926 - - 968 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรพัย ์      
ทางการเงิน    
ท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมี

นัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน          
ท่ีใชว้ิธีอย่าง
ง่ายในการ
ค านวณผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL 
- simplified 
approach) 

ค่าเผื่อหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

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

 24,530 43,954 62,070 2,919 - 133,473 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า          
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 7,802 (1,445) 36,244 (199) - 42,402 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี (239) (882) (24,110) (200) - (25,431) 
ส่วนท่ีไดร้ับคืน - - - 84 - 84 

ยอดปลายปี 32,093 41,627 74,204 2,604 - 150,528 

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกันทางการเงิน      
ยอดตน้ปี - - - - 116 116 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 744 663 223 - (116) 1,514 

 744 663 223 - - 1,630 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า           
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 283 2,029 687 - - 2,999 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี - (1) (40) - - (41) 

ยอดปลายปี 1,027 2,691 870 - - 4,588 
(1)  ยอดตน้ปีของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการของ 

TFRS 9 โดยไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทยีบ  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 

 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - not 
credit impaired) 

สินทรัพยท์างการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น

เครดติ (Lifetime ECL 
- credit impaired) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
ยอดตน้งวด 2,568 169 - 2,737 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                     
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด (241) 124 - (117) 

ยอดปลายงวด 2,327 293 - 2,620 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
ยอดตน้งวด 1 10 36 47 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                       
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด - 1 - 1 

ยอดปลายงวด 1 11 36 48 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ยอดตน้งวด 42 - 926 968 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                     
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด 2 - - 2 

ยอดปลายงวด 44 - 926 970 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ     
ยอดตน้งวด 28,249 39,183 73,158 140,590 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                       
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด 2,812 1,271 3,216 7,299 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี (3) - (1,964) (1,967) 

ยอดปลายงวด 31,058 40,454 74,410 145,922 

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกันทางการเงิน    
ยอดตน้งวด 1,027 2,691 870 4,588 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                          
จะเกิดขึ้นในระหว่างงวด 808 (387) (287) 134 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี - - (13) (13) 

ยอดปลายงวด 1,835 2,304 570 4,709 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

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

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผื่อหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้ปี - - - 1,235 1,235 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 505 1,126 4 (1,235) 400 

 505 1,126 4 - 1,635 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                          
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 2,063 (957) (4) - 1,102 

ยอดปลายปี 2,568 169 - - 2,737 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ยอดตน้ปี - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี - 9 - - 9 

ยอดปลายปี 1 10 36 - 47 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ยอดตน้ปี - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                         
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 30 (8) 847 - 869 

ยอดปลายปี 42 - 926 - 968 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่
มีการเพ่ิมขึ้น

อย่างมีนัยส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรพัย ์         
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้นอย่าง 
มีนัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผื่อหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้ปี - - - 126,732 126,732 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 22,204 41,956 60,817 (126,732) (1,755) 

 22,204 41,956 60,817 - 124,977 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                        
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 6,284 (1,891) 31,531 - 35,924 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี (239) (882) (19,190) - (20,311) 

ยอดปลายปี 28,249 39,183 73,158 - 140,590 

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกันทางการเงิน     
ยอดตน้ปี - - - 116 116 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (1) 744 663 223 (116) 1,514 

 744 663 223 - 1,630 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                         
จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 283 2,029 687 - 2,999 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี - (1) (40) - (41) 

ยอดปลายปี 1,027 2,691 870 - 4,588 
(1) ยอดตน้ปีของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ 

TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  
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4.7 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภทตราสาร
และแหล่งเงินกู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
    งบการเงินรวม 

  อตัรา ครบก าหนด 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 สกุลเงิน ดอกเบี้ย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

  (ร้อยละ)        
หุ้นกูร้ะยะยาว          

ปี 2558 บาท 3.68 - 4.00 2565 - 2568 2,695 - 2,695 2,695 - 2,695 
ปี 2559 บาท 2.12 - 4.00 2564 - 2569 13,026 - 13,026 13,825 - 13,825 
ปี 2560 บาท 2.46 - 3.80 2565 - 2570 10,988 - 10,988 10,988 - 10,988 
ปี 2561 บาท 2.35 - 3.83 2564 - 2571 5,479 - 5,479 5,327 - 5,327 
ปี 2562 บาท 2.40 - 3.20 2565 - 2572 4,565 - 4,565 5,974 - 5,974 
ปี 2563 บาท 1.93 - 2.65 2565 - 2573 3,500 - 3,500 3,462 - 3,462 
ปี 2564 บาท 1.17 - 1.40 2566 - 2567 5,081 - 5,081 - - - 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ                      
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 
        

ครั้ งที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,235 - 20,235 20,293 - 20,293 
ครั้ งที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
ตราสารดอ้ยสิทธิที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไม่มีก าหนด - 18,666 18,666 - - - 

หุ้นกูอ้นุพนัธ์ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05 2565 - 2571 23,432 - 23,432 - - - 

หุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะส้ัน บาท 2.08 2564 30 - 30 - - - 

รวม 
   

113,031 18,666 131,697 86,564 - 86,564 

 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  อตัรา ครบก าหนด 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 สกุลเงิน ดอกเบี้ย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

  (ร้อยละ)        

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ                     
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

ครั้ งที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,235 - 20,235 20,293 - 20,293 
ครั้ งที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
ตราสารดอ้ยสิทธิที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไม่มีก าหนด - 18,666 18,666 - - - 

หุ้นกูอ้นุพนัธ์ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05 2565 - 2571 23,432 - 23,432 - - - 

หุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะส้ัน บาท 2.08 2564 30 - 30 - - - 

รวม    67,697 18,666 86,363 44,293 - 44,293 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

หุ้นกูอ้นุพนัธ์ 

เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพนัธ์ จ านวน 7 ฉบบั จ านวนเงินรวม 748 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราดอกเบ้ียคงท่ีส าหรับปีที่ 1 ร้อยละ 0.65 ต่อปี ส าหรับปีที่ 2 ร้อยละ 0.75 ต่อปี 
ส าหรับปีที่ 3 ร้อยละ 0.85 ต่อปี ส าหรับปีที่ 4 ร้อยละ 1.00 ต่อปี และส าหรับปีที่ 5 ถึง ปีที่ 7 ร้อยละ 1.05 ต่อปี 
โดยจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร หุ้นกู้อนุพันธ์ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ถึง 2571                
อายุหุ้นกู้อนุพนัธ์ 1 ปี ถึง 7 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ 
ก าหนดไว ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้ับการยินยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว 

ตราสารดอ้ยสิทธิ 

เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน               
ชั้นท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคารฯ ซ่ึงมีขอ้ก าหนดให้ธนาคารฯ สามารถ 
ตดัหน้ีตามตราสารเป็นหน้ีสูญไดภ้ายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด โดยตราสารดงักล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั
ในต่างประเทศจ านวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายใตว้งเงินตามที่ได้รับอนุมตัิจากมติที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เมือ่วนัที่ 11 เมษายน 2555 ตราสารไม่มีก าหนดระยะเวลาช าระคืน การไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนดสามารถท าได้ ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนตอ้งได้รับความเห็นชอบ               
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี จนถึงวนัที่ธนาคารฯ สามารถใชสิ้ทธิ
ไถ่ถอนตราสารก่อนก าหนดครั้ งแรก จากนั้น อัตราดอกเบ้ียจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงทุก ๆ 5 ปี ทั้ งน้ี 
ธนาคารฯ ได้รับเงินสุทธิจากการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเป็นจ านวน 600 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้นับเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เป็นตราสารทาง
การเงิน (Additional Tier 1) ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ แสดงรายการดังกล่าวเป็นหน้ีสินทาง
การเงิน โดยพิจารณาถึงภาระผูกพนัตามสัญญาและสิทธิตามกฎหมายที่ระบุไวใ้นเอกสารการเสนอขาย 

4.8 เงินปันผลจ่าย 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

เงินปันผล อนุมตัิโดย 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั วนัท่ีจ่าย 

เงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ 
เมือ่วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 5 10,524 0.9075 0.753 23 เมษายน 2563 
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4.9 ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

4.9.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ และบริษทัย่อยมีค่าเช่าและค่าบริการจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญา
เช่าทีบ่อกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล สัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาบริการระยะยาว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

สัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล 20 64 - - 
สัญญาเช่าระยะยาว 174 36 49 28 

สัญญาบริการระยะยาว 1,195 1,304 613 957 

รวม 1,389 1,404 662 985 

4.9.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 6,050 5,614 6,050 5,614 
การค ้าประกนัการกูย้ืมเงนิ 3,797 4,244 3,797 4,244 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด 6,314 5,450 6,314 5,450 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 35,245 30,993 35,245 30,993 
ภาระของสถาบนัการเงินจากการรับรอง 26 22 26 22 
ภาระผกูพนัอื่น     
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 183,454 180,307 183,454 180,307 
การค ้าประกนัอื่น 205,896 173,446 205,896 173,446 
อ่ืน ๆ 183,759 180,768 5,150 6,525 

รวม 624,541 580,844 445,932 406,601 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีรายที่
ส าคัญจ านวน 16,830 ล้านบาท และ 17,311 ล้านบาท ตามล าดับ ในจ านวนน้ีได้รวมคดีซ่ึงศาลชั้นต้นได้
พิพากษาแลว้ และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และฎีกา  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯ มีการค ้าประกันการท าธุรกรรมของธนาคารฯ 
จ านวน 5,361 ลา้นบาท และ 5,140 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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4.10 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพนัและข้อจ ากัด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั   

หลกัประกนัต่อศาล 408 447 
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 53,104 40,133 
หลกัประกนัต่อกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 57 58 

ตราสารหน้ีภาคเอกชนใชเ้ป็นหลักประกนั 
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 5,176 1,456 

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขาย) 2,404 1,808 
ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืน           
หรือซ้ือก่อน) 5,380 6,236 

รวม 66,529 50,138 

4.11 รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

4.11.1 ธนาคารฯ มีรายการที่เกีย่วขอ้งกนักบัพนกังานชั้นบริหารตั้งแต่ผูบ้ริหารกลุ่มขึ้นไปของธนาคารฯ โดยรวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินใหสิ้นเช่ือ 148 163 
เงินรับฝาก 392 375 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 2564 2563 
รายไดด้อกเบ้ีย 1 1 
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4.11.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย)์ เงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพนั ตราสารอนุพนัธ์ และสินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ์ และ
สินทรัพยอ่ื์นให้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกันมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบลูกคา้ทั่วไป มียอดคงคา้ง ณ วนัที่                 
31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม         
2564 

31 ธันวาคม  
2563 

31 มีนาคม         
2564 

31 ธันวาคม  
2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1 1 1 1 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 415 431 415 431 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (57) (62) (57) (62) 

รวม 359 370 359 370 

     
เงินให้สินเช่ือ     

บริษทัย่อย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 7 7 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 2,008 2,096 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1,450 1,780 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 4,060 7,660 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - (12) (21) 

รวม - - 7,513 11,522 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5,235 5,142 5,235 5,142 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1 - 1 - 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (26) (26) (26) (26) 

รวม 5,210 5,116 5,210 5,116 

กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 16,879 19,263 16,879 19,263 
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (87) (126) (87) (126) 

รวม 16,792 19,137 16,792 19,137 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีตั้งแต่           
ร้อยละ 10 ข้ึนไป 8,407 8,411 8,407 8,411 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (4,734) (4,736) (4,734) (4,736) 

รวม 3,673 3,675 3,673 3,675 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม         
2564 

31 ธันวาคม  
2563 

31 มีนาคม         
2564 

31 ธันวาคม  
2563 

ภาระผูกพัน     

บริษทัย่อย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 21 21 
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 248 365 248 365 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 12 13 12 13 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีตั้งแต่           
ร้อยละ 10 ข้ึนไป 1 1 1 1 

     
ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)     
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 681 731 681 731 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 14,042 10,614 14,042 10,614 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 2 - 2 - 
     
สินทรัพย์อื่น     
บริษทัย่อย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 17 18 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 1 

บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 334 752 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 149 108 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 173 - 
บริษทั อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั - - 109 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 211 169 210 168 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 37 29 31 29 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 2,511 2,511 2,511 2,511 
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4.11.3 เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหน้ีสินอ่ืน 

เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหน้ีสินอ่ืนจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน                
มีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบลูกคา้ทัว่ไป มียอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม         
2564 

31 ธันวาคม  
2563 

31 มีนาคม         
2564 

31 ธันวาคม  
2563 

เงินรับฝาก     

บริษทัใหญ่     
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 20 20 20 20 
บริษทัย่อย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 377 401 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 791 773 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 134 350 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 279 257 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั - - 3 3 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 975 1,469 
บริษทั อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั - - 299 300 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 23 31 23 31 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 739 245 739 245 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 7,434 10,198 7,434 10,198 
กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 1,138 595 1,138 595 
กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีตั้งแต่          
ร้อยละ 10 ข้ึนไป 197 622 197 622 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)     
บริษทัย่อย     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 590 158 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 4,253 4,789 4,253 4,789 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 66 42 66 42 
     
หนี้สินอื่น     
บริษทัย่อย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 359 344 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 953 638 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 4 2 
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 76 104 
บริษทั อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั - - 121 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 26 12 25 12 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 13 14 6 7 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 33 27 33 27 
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4.11.4 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 

ธนาคารฯ มีรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายกบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มีนยัส าคญั ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายได้ดอกเบี้ย     

บริษทัย่อย     
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 10 14 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 3 11 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 11 9 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 1 4 1 4 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 10 23 10 23 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 75 64 75 64 
     
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย     
บริษทัย่อย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - - 1 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 1 1 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - - 1 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) - 1 - 1 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 24 29 24 29 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 8 23 8 23 
กิจการท่ีมีธนาคารฯ ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีตั้งแต่            
ร้อยละ 10 ข้ึนไป - 1 - 1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
รายได้อื่น     
บริษทัย่อย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 3 1 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 2 4 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 347 189 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 45 80 
บริษทั อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั - - 109 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 2 1 2 1 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 2 1 2 1 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 107 70 102 70 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 555 605 537 605 
     
ค่าใช้จ่ายอื่น     
บริษทัย่อย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 40 100 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 596 579 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 881 873 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2 2 
บริษทั อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั - - 121 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 4 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 2 1 1 1 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 85 46 85 46 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 18 - - - 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4 - - - 

4.11.5 ธนาคารฯ และบริษทัย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินจ่ายให้
กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 427 428 342 337 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9 12 8 7 

รวม 436 440  350 344 
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4.11.6 รายการคา้ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย 

1) ธนาคารฯ ได้มอบให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด ด าเนินการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ธนาคารฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการและระบบงาน            
ต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยให้บริการแก่ธนาคารฯ เกี่ยวกบัการควบคุม บ ารุงรักษา และ            
การพฒันาระบบงาน การให้ค าปรึกษาเบ้ืองตน้และฝึกอบรมในลกัษณะต่าง ๆ  โดยบริษทัคิดค่าบริการ
ตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่                    
31 มีนาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 847 ลา้นบาท และ 840 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ธนาคารฯ ให้บริษทัย่อยดังกล่าวด าเนินการแทนธนาคารฯ ในการด าเนินการตามโครงการ GFMIS 
ในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารฯ กบัภาครัฐโดยส านกังานก ากบัระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบนัทึกความตกลงเพื่อการรับ
มอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใชจ้่ายในการลงทุนในโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแลว้ เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2548 นอกจากน้ี
ภาครัฐกบัธนาคารฯ ได้ลงนามในสัญญาอีกฉบบัหน่ึงว่าจ้างให้ธนาคารฯ ด าเนินการดา้นระบบและ
การบ ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษัทย่อยคิด
ค่าบริการจากธนาคารฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 34 
ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามล าดบั 

2) ธนาคารฯ รับด าเนินการบริหารจดัการเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพนัธ์ นโยบาย 
ระเบียบ วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจดัเก็บเอกสาร แจ้งจ านวนหน้ี สถานะของหน้ีพร้อมกับการรับ
ช าระหน้ี ติดตามทวงถามหน้ี และด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงธนาคารฯ 
ไดม้อบให้บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ด าเนินคดีต่อลูกหน้ีของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯ 
จ่ายค่าบริการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นจ านวน 59 ลา้นบาท  

3) ธนาคารฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด เป็นผูด้  าเนินการ
ให้บริการรับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ทรัพยสิ์นของธนาคารฯ ให้บริการบริหารศูนยฝึ์กอบรมของธนาคารฯ ให้บริการบริหารอาคารของ
ธนาคารฯ และบริการอ่ืน ๆ โดยธนาคารฯ จ่ายค่าบริการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 
2564 และ 2563 เป็นจ านวน 596 ลา้นบาท และ 579 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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4) ธนาคารฯ ไดม้อบให้บริษทั อินฟินิธสั บาย กรุงไทย จ ากดั ด าเนินการให้บริการและให้ค าปรึกษาดา้น
นวตักรรมและดิจิทลัโซลูชัน่ รวมทั้งการบริหารจดัการ และการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารฯ  โดยบริษทัคิดค่าบริการตามประมาณการ
รายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564            
เป็นจ านวน 121 ลา้นบาท 

ธนาคารฯ ได้ท าสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับบริษทั อินฟินิธัส บายกรุงไทย จ ากัด โดย
ธนาคารฯ คิดค่าบริการตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญา ซ่ึงธนาคารฯ มีรายไดจ้าการให้บริการดงักล่าว
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  เป็นจ านวน 109 ลา้นบาท 

5) ธนาคารฯ มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการกับบริษทัย่อย [รวมค่าธรรมเนียมที่กล่าวใน ข้อ 1) ถึง 4)] 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 1,640 ลา้นบาท และ 1,554 
ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหว่างกนั 

6) ธนาคารฯ มีรายไดค้่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญากบับริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 349 ลา้นบาท และ 203 ลา้นบาท ตามล าดบั  

7) ธนาคารฯ มีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทย่อยเช่าใช้พ้ืนที่ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่                  
31 มีนาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 1 ลา้นบาท และ 4 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอตัราที่ตกลง
ระหว่างกนั 

การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างธนาคารฯ กบับริษทัย่อยจ่ายตามอตัราที่ตกลงกนั โดยระบุจ านวนเงินในสัญญา
และบางรายการก าหนดจ านวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ Cost Plus รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจดัท า             
งบการเงินรวมไดต้ดัรายการระหว่างกนัแลว้ 

บริษัทร่วม 

ธนาคารฯ มีรายไดค้่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงานสนบัสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงานสนบัสนุน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 643 ลา้นบาท และ 631 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหว่างกนั  
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4.12 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

ธนาคารฯ มีการจดัแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจดัการภายในโดยมีคณะกรรมการผูบ้ริหารสายงานเป็นผูม้ี
อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้ สินเช่ือ               
การให้บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการอ่ืน ๆ รวมทั้งการแนะน าและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท               
ในเครือและพนัธมิตรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

2) ธนาคารเพือ่ลูกคา้ธุรกิจ ให้บริการดา้นสินเช่ือและบริการทางการเงินแก่ลูกคา้ธุรกิจ 

3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหน้าท่ีดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อม
สร้างผลก าไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ  
รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแลบริษทัท่ีธนาคารฯ ลงทุน และอ่ืน ๆ  

ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและ            
บริษทัร่วม 

 เกณฑ์การวัดมูลค่า 

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่ อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดย              
ผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน หลกัการดังกล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบญัชีที่ใชจ้ดัท า
งบการเงิน เน่ืองจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนยก์ าไรมีการคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน นอกจากน้ี 
มีการค านวณผลตอบแทนจากการจดัหาเงินให้แก่หน่วยงานผูจ้ดัหาเงิน และค านวณตน้ทุนจากการใช้เงิน
ของหน่วยงานผูใ้ชเ้งินทุนตามหลกัการก าหนดราคาโอน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยงาน
ผูเ้ป็นเจา้ของจนไดก้ าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2564 

 
ธนาคาร        
เพ่ือลูกคา้  
รายย่อย 

ธนาคารเพ่ือ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อื่น ๆ 

รายการ                   
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 13,031 7,048 1,806 8,726 (1,939) 28,672 
รวมค่าใชจ้่าย (ยกเวน้ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) (8,227) (1,137) (646) (5,971) 1,774 (14,207) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น 33 (6,869) 21 (1,234) (9) (8,058) 

ก าไรสุทธิ 4,837 (958) 1,181 1,521 (174) 6,407 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2563 

 
ธนาคาร        
เพ่ือลูกคา้  
รายย่อย 

ธนาคารเพ่ือ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อื่น ๆ 

รายการ                   
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 14,754 7,896 1,196 9,055 (1,938) 30,963 
รวมค่าใชจ้่าย (ยกเวน้ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) (7,952) (2,076) (470) (6,247) 1,598 (15,147) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (3,534) (3,865) (389) (1,786) 1,050 (8,524) 

ก าไรสุทธิ 3,268 1,955 337 1,022 710 7,292 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อย  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 
2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธนาคาร        
เพ่ือลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพ่ือ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อื่น ๆ 

รายการ        
ตดับญัชี รวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564:       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 1,001,167 1,271,225 913,212 190,371 (4,309) 3,371,666 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,694,459 830,992 267,143 239,588 (14,212) 3,017,970 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563:       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 988,351 1,208,867 943,799 187,601 (838) 3,327,780 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,711,923 839,087 200,543 239,613 (18,449) 2,972,717 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใดที่มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

36 

4.13 รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                 729  1,141           729  1,141 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า                   61  161             61  161 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี                 917  1,301           921  1,298 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี            23,545  27,501      20,055  23,702 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน                   29  80              - - 
อ่ืน ๆ                   16  33             16  33 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 25,297  30,217 21,782 26,335 

4.14 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 
เงนิรับฝาก              2,706  4,105        2,708   4,109 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                 404  685           392  669 
เงนิน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย              1,431  1,365        1,431  1,365 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก                   62  55             62  55 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 366 638 366 638 
- อ่ืน ๆ 335 363 - - 

เงินกูย้ืม 1 1 - - 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม 2 5 - - 
อ่ืน ๆ 21 38 17 37 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,328 7,255 4,976 6,873 
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4.15 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     (117) 587 (117) 587 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              
ตดัจ าหน่าย 

                              
1  (2) 

                              
1  (2) 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

                              
2  (5) 

                              
2  (5) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ      
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน              8,009  8,666 6,831  7,342 
- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม่         42  90         42  90 

รวม            7,937  9,336      6,759  8,012 
ภาระผูกพนัที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนั           
ทางการเงิน  121 (812) 121 (812) 

รวม           8,058  8,524          6,880  7,200 

4.16 ภาษีเงินได้ 

การบริหารจัดการด้านภาษี ธนาคารฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายจดัการด้านภาษีอากรของธนาคารฯ                   
โดยการเสียภาษีอากร น าส่งภาษีอากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้องภายใตข้้อก าหนดของ
กฎหมาย 

ธนาคารฯ ได้พิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคตจากการไดร้ับประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯ ได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ดงักล่าว จะมผีลท าให้ธนาคารฯ ตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพ่ิมขึ้น (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย 
การพิจารณาดงักล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่อาจ
มีขึ้น การตีความกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปล่ียนแปลง ท าให้
ธนาคารฯ ต้องเปล่ียนการตดัสินใจเกี่ยวกับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลง           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดที่มีการเปล่ียนแปลง 
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ภาษีเงินไดท้ี่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล  1,283 938 804 553 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่คราว 236 742 224 660 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  1,519 1,680 1,028 1,213 

จ านวนภาษีเงินได้ที่ เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                 
สามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับก าไร (ขาดทุน)        
จากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (37) - (37) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (326) (51) (325) (51) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 64 719 64 719 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 279 - 279 - 

 (20) 668 (19) 668 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้ับผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที่ใช้
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 7,926 8,972 5,624 6,960 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,585 1,794 1,125 1,392 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย                                    
ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (66) (114) (97) (179) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,519 1,680 1,028 1,213 

4.17 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

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

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน              
ก าไรหรือขาดทุน 676 17,944 - 18,620 792 12,932 - 13,724 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 260,749 - 260,749 - 300,505 - 300,505 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 13,932 675 505 15,112 13,583 655 505 14,743 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 74,362 - 74,362 - 74,507 - 74,507 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 68,414 - 68,414 - 65,471 - 65,471 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

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

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน             
ก าไรหรือขาดทุน 676 18,159 - 18,835 792 13,396 - 14,188 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 261,472 - 261,472 - 301,259 - 301,259 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ 13,932 672 505 15,109 13,583 652 505 14,740 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 74,362 - 74,362 - 74,507 - 74,507 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 68,414 - 68,414 - 65,471 - 65,471 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ธนาคารฯ และบริษทัย่อยไมม่ีการเปล่ียนแปลงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม  

 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

 การจดัล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้ ขึ้นอยู่กบัความแตกต่างของ
ขอ้มูลที่ใชใ้นการประเมนิมูลค่า โดยนิยามของขอ้มูลระดบัต่าง ๆ มีดงัน้ี 

•  ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาท่ีเสนอซ้ือขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและธนาคารฯ และบริษทัย่อยสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

•  ขอ้มูลระดับ 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนที่สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

•  ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้หลกัการคิดลดกระแสเงินสด
และ Option Pricing Model ที่ใช้กันทั่วไป โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็นข้อมูล                  
ที่สามารถสังเกตได้จากตลาดซ่ึงอ้างอิงจากสถาบันที่ เช่ือถือได้ เช่น อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน                   
ค่าความผนัผวน เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารฯ มีการปรบัปรุงมูลค่า (Valuation Adjustment) เพื่อให้สะทอ้น
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม เช่น ความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญา (Credit Valuation Adjustment - 
CVA) ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย 
(Bid-Offer Spread Adjustment) เป็นตน้  

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ผูอ้อกอยู่ในประเทศ ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ขณะท่ีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูอ้อก                
อยู่ต่างประเทศ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมดว้ยราคาท่ีเผยแพร่ล่าสุดจากสถาบนัทีเ่ช่ือถือได ้

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้มูลค่าสุทธิ            
ทางบญัชีล่าสุดจากงบการเงินแต่ละบริษทั 

4.18 อื่น ๆ 

4.18.1 ธนาคารฯ มีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีจ านวนหน่ึงซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 
เงินให้สินเช่ือโดยมีมูลค่าเงินตน้คา้งช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
รวมทั้งส้ิน 9,745 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมดอกเบ้ียผดินัดช าระหน้ี โดยเงินตน้จ านวนดงักล่าวธนาคารฯ ไดต้ั้ง
ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ และอยู่
ระหว่างการด าเนินการเพ่ือติดตามหน้ีดงักล่าวตามค าส่ังของศาลแพ่งและศาลลม้ละลาย 

นอกจากน้ีแลว้ ลูกหน้ีกลุ่มดังกล่าวยงัเกี่ยวขอ้งกับการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอยัการสูงสุดต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง (“ศาลฎีกาฯ”) ร่วมกบัจ าเลยอีกจ านวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ 
มีค  าส่ังประทบัรับค าฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม 2558 มีค  าพิพากษา
ให้จ าเลยทุกรายร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ได้มีหนังสือถึงส านักงานอัยการสูงสุด       
เพื่อขอให้ส านกังานการบงัคบัคดี ส านักงานอยัการสูงสุด เป็นผูด้  าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาให้แก่
ธนาคารฯ โดยเมื่อเดือนมกราคม 2559 ส านักงานอยัการสูงสุดได้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย
ตั้งเจ้าพนกังานบงัคบัคดี และศาลฎีกาฯ ไดม้ีค  าส่ังตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้ ทั้งน้ี ในส่วนของธนาคารฯ 
ได้แจ้งผลการสืบทรัพย์ของลูกหน้ีตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอัยการทราบแล้ว และเม่ือวนัท่ี           
5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการส านักงานคดีพิเศษได้นัดหมายตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตวัแทนจากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯ ให้ประชมุร่วมกนัเกี่ยวกับ
ปัญหาการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกันและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกัน
และกัน โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและค าส่ังศาลฎีกาฯ เพื่อบงัคบัต่อบรรดาจ าเลย               
โดยถือประโยชน์และสิทธิตามกฎหมายของธนาคารฯ เป็นส าคญั 
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ต่อมาในวนัที ่17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหน่ึงของคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง (“คดีอาญาฯ”) 
ซ่ึงมิไดเ้ป็นลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระหน้ีตามคดีแพ่ง ไดน้ าส่งเงินจ านวน 1,636 ลา้นบาทให้แก่ธนาคารฯ เพื่อเป็น
การช าระค่าเสียหายบางส่วนตามคดีอาญาฯ ดงักล่าว โดยทางธนาคารฯ ไดร้ับช าระและบนัทึกเป็นรายไดอ่ื้น
จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้งมีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษา
ดงักล่าวส่วนที่เหลือร่วมกบัจ าเลยที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดให้แก่ธนาคารฯ 

ในปัจจุบนัได้มีการน าค  าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีล้มละลายอ่ืน และคดีแพ่งอ่ืน มาบังคับคดียึดทรัพยสิ์น
จ านองท่ีเป็นหลักประกันภาระหน้ีสินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารฯ เพื่อน าออกขาย
ทอดตลาด โดยศาลได้มีค  าส่ังให้ธนาคารฯ ได้รับช าระหน้ีในฐานะผูร้ับจ านองจากทรัพยสิ์นหลกัประกัน
จ านองดังกล่าวตามที่ธนาคารฯ ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีจ านองไว้ ซ่ึงต่อมาในวนัที่  17 ตุลาคม 2561                    
กรมบงัคบัคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลกัประกันจ านอง 
โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือได้ในราคา 8,914 ล้านบาท  ในปี 2562 ธนาคารฯ ได้รับเงินสุทธิจาก                   
กรมบังคับคดีในส่วนของหลกัประกันตามบุริมสิทธิจ านองที่ขายในคดีอาญาฯ จ านวน 3,899 ล้านบาท      
ซ่ึงธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด าเนินคดีของธนาคารฯ 
จ านวน 1 ลา้นบาท และได้น าเงินส่วนที่เหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายของกรมบงัคบัคดีจ านวน 3,898 ลา้นบาท              
มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ แลว้ ทั้งน้ีเมื่อวนัที่ 25 กันยายน 2562 จ าเลยรายหน่ึง
ของคดีอาญาฯ ไดย้ื่นฟ้องคดีแพ่งต่อธนาคารฯ โดยให้น าเงินตามจ านวนทุนทรัพยท์ี่ฟ้องบนัทึกเป็นเงินช าระ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญาฯ ดงักล่าว ซ่ึงธนาคารฯ ไดย้ื่นค  าให้การแกต้่างคดียืนยนัตามที่ธนาคารฯ 
ไดป้ฏิบตัิแลว้ ในปี 2563 ธนาคารฯ ไดร้ับเงินสุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกันตามบุริมสิทธิ
จ านองท่ีขายในคดีลม้ละลายอ่ืนจ านวน 3,524 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯ ไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามา
หักค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทรัพย์ จ านวน 0.02 ล้านบาท และได้น าเงินส่วนที่เหลือจ านวน 3,524               
ลา้นบาท มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ แลว้ ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบนั ธนาคารฯ 
ได้รับเงินสุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกันตามบุริมสิทธิจ านองที่ขายในคดีแพ่งอ่ืนจ านวน 
1,223 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่ง
ของธนาคารฯ แลว้จ านวน 1,223 ลา้นบาท ต่อมาในวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมบงัคบัคดีไดม้ีการประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์ที่เหลือ 1 แปลงในคดีอาญาฯ และด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลักประกัน
จ านอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือได้ในราคา 7.29 ลา้นบาท  ผูซ้ื้อได้วางเงินครบถว้นแลว้ ปัจจุบัน
ธนาคารฯ อยู่ระหว่างรอบญัชีรับจ่ายจากกรมบงัคบัคดี 

ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯ ที่ไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบงัคบัจ านองทรัพยสิ์นหลกัประกันจ านองดังกล่าว 
ศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาให้ธนาคารฯ ไดร้ับช าระหน้ีตามมูลฟ้องตน้เงินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบ้ียเมื่อวนัที่ 
28 กนัยายน 2560 และต่อมาเมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังค าพิพากษา ซ่ึงพิพากษายืนตาม
ค าพิพากษาศาลแพ่ง  และจ าเลยได้ยื่นฎีกาเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯ ยื่นแก้ฎีกาเมื่อวนัที่            
25 กุมภาพนัธ์ 2562 ปัจจุบนัศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษาแลว้เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน
ตามศาลอุทธรณ์ 
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4.18.2 ในปี 2553 ธนาคารฯ ให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัแห่งหน่ึง จ านวน 96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2,885 ลา้นบาท)               
โดยมีหลกัประกันเป็นหุ้นสามญัของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง และหุ้นดังกล่าวอยู่ในนามของ
ธนาคารฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ธนาคารฯ ไม่มีอ านาจควบคุมในสถาบนัการเงินนั้น 
ธนาคารฯ ได้รับช าระเงินให้กู้ยืมครบถ้วนตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ยงัไม่ได้โอนคืน              
หุ้นสามญัที่เป็นหลกัประกนัเน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งหาผูร่้วมทุนทีเ่ป็นสถาบนัการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคารฯ 

4.18.3 ธนาคารฯ พิจารณาหลกัการในการด าเนินการปิดสาขาต่างประเทศบางแห่ง ตามรายละเอียดขั้นตอนตาม
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลประกอบการของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่องบการเงินของธนาคารฯ 

4.19 โควิด - 19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของธนาคารฯ ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณ
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

จากผลของการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคธุรกิจและก ลุ่มลูกค้า                      
ทั่วประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพักช าระหน้ี                         
การค ้าประกันของรัฐบาล รวมถึงมาตรการชะลอการช าระเงิน เพื่อให้ธนาคารฯ สามารถช่วยเหลือผูกู้แ้ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ก าลงัประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะส้ันให้กลบัมาช าระหน้ีได ้ธนาคารฯ ยงัคงให้
ความช่วยเหลือลูกคา้อย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัที่  31 มีนาคม 2564 ยอดเงินให้สินเช่ือที่ธนาคารฯ ได้ให้             
ความช่วยเหลือลูกคา้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยมีจ านวนเงนิ 126 พนัลา้นบาท 

4.20 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของธนาคารฯ ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 0.4295 และผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.275 บาท รวมเป็นเงินปัน
ผลทั้งส้ินจ านวน 3,846 ลา้นบาท รายการดงักล่าวจะบนัทึกบญัชีในไตรมาสที่ 2 ของปี 

4.21 การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่                      
13 พฤษภาคม 2564 


