
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
และเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรือ่ง “การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
 
ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

58,651,735 62,394,091 58,588,591 62,329,288

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 520,967,044 450,699,724 483,433,707 404,378,243

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 34,098,610 28,649,605 33,915,638 28,334,423

6.2 575,604,574 556,787,522 538,453,235 525,694,808

6.3 1,652,355 1,607,844 37,290,633 37,290,633

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 6.4

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 2,030,444,660 2,083,702,949 1,973,504,600 2,026,148,551

ดอกเบีย้ค้างรับ 5,991,983 5,623,746 5,844,709 5,487,524

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,036,436,643 2,089,326,695 1,979,349,309 2,031,636,075

หัก รายได้รอตัดบัญชี (634,252) (542,891) (594,664) (499,799)

หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (152,051,968) (147,588,430) (148,644,551) (144,326,155)

หัก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (6,042,313) (5,414,669) (6,042,313) (5,414,669)

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,877,708,110 1,935,780,705 1,824,067,781 1,881,395,452

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 1,451,138 1,577,698 91,531 87,709

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 10,612,788 10,603,892 8,763,940 8,742,836

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณส์ุทธิ 42,076,640 42,567,441 40,735,232 41,180,182

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 1,055,821 1,080,011 964,596 990,727

4,024,760 4,091,264 2,865,092 2,947,919

3,462,868 3,324,390 3,315,239 3,149,620

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 17,469,859 17,586,037 12,078,994 11,720,218

3,148,836,302 3,116,750,224 3,044,564,209 3,008,242,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

หลักประกันทีน่ าไปวางกับคูส่ัญญาทางการเงิน

รวมสินทรัพย์

เงินสด

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

สินทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2,340,978,503 2,326,469,540 2,281,312,463 2,262,490,378

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 146,232,377 136,862,124 140,543,019 128,394,405

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 7,753,925 7,223,141 7,742,339 7,199,386

หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ 22,908,878 22,338,039 22,435,068 21,854,408

6.6 114,172,293 116,348,334 114,010,124 116,221,332

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 1,451,138 1,577,698 91,531 87,709

ประมาณการหนีส้ิน 16,463,238 16,518,913 16,233,460 16,311,378

1,946,130 1,399,378 1,732,611 1,187,304

71,234,320 74,854,166 47,084,659 52,536,301

รวมหนีส้ิน 2,723,140,802      2,703,591,333      2,631,185,274      2,606,282,601      

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 6.7

ทุนจดทะเบียน

หุน้บุริมสิทธ ิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 16,550 16,550 16,550 16,550 

หุน้สามัญ  3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุน้สามัญ  1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 56,346,232 56,346,232 56,346,232 56,346,232 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 46,021,499 42,842,767 49,323,705 46,154,541 

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว 6.8

ทุนส ารองตามกฎหมาย 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 

อ่ืน ๆ 101,500,000 101,500,000 101,500,000 101,500,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 179,299,834 170,036,820 164,120,569 155,870,255 

รวมส่วนของธนาคาร 425,255,994 412,814,248 413,378,935 401,959,457 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 439,506 344,643 -                        -                        

รวมส่วนของเจ้าของ 425,695,500 413,158,891 413,378,935 401,959,457 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,148,836,302 3,116,750,224 3,044,564,209 3,008,242,058 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

(นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

                                                       (นายเดชา  ตุลานันท)์
                                                    ประธานกรรมการบริหาร

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนีส้ินอ่ืน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ดอกเบีย้ 6.16 28,365,067         26,583,320         27,160,651         25,467,964         

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6.17 10,065,661         9,460,244           9,599,981           9,018,198           

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 18,299,406         17,123,076         17,560,670         16,449,766         

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6.18 9,586,961 10,013,150 8,434,514 8,476,786
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.18 2,746,630 2,410,905 2,689,541 2,381,402

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,840,331           7,602,245           5,744,973           6,095,384           
ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,758,556           1,653,849           1,810,177           1,970,624           
ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน 774,674              3,527,465           319,448              3,515,460           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย 44,197                34,552                -                      -                      
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 155,839              349,291              147,419              107,787              
รายได้จากเงินปันผล 637,152              591,590              609,476              933,049              
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 117,295 655,235 96,299                617,107              

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 28,627,450         31,537,303         26,288,462         29,689,177         
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 6,562,675           6,669,940           5,955,359           5,904,522           
ค่าตอบแทนกรรมการ 34,157                34,670                14,800                15,600                
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 2,738,130           2,222,996           2,518,404           2,043,644           
ค่าภาษีอากร 816,504              862,034              804,936              819,624              
อ่ืน ๆ 2,050,037           2,804,599           1,835,371           2,112,816           

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 12,201,503         12,594,239         11,128,870         10,896,206         

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6.19 5,078,319           7,321,547           5,136,035           7,018,290           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,347,628         11,621,517         10,023,557         11,774,681         
2,224,469           2,522,041           2,006,213           2,406,880           
9,123,159           9,099,476           8,017,344           9,367,801           

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้
ก าไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย
การเปลีย่นแปลงสุทธใินมูลค่ายุติธรรม 6,441,850 88,319 5,935,989 32,411
จ านวนสุทธทิีโ่อนไปยังก าไรหรือขาดทุน (1,151,070) (3,607,600) (695,845) (3,595,608)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน
ในต่างประเทศ (802,461) (2,475,107) (773,462) (2,319,223)

ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 314 -                      -                      -                      
ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,077,535) 727,893 (1,066,038) 737,319

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 4,433 734 3,356 734

ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน (2,081) (454) (1,866) (454)
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ 3,413,450 (5,266,215) 3,402,134 (5,144,821)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 12,536,609         3,833,261           11,419,478         4,222,980           

การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 9,028,296           9,004,656           8,017,344           9,367,801           
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 94,863                94,820                -                      -                      

9,123,159           9,099,476           8,017,344           9,367,801           

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 12,441,746         3,738,440           11,419,478         4,222,980           
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 94,863                94,821                -                      -                      

12,536,609         3,833,261           11,419,478         4,222,980           

4.73                    4.72                    4.20                    4.91                    

1,908,843           1,908,843           1,908,843           1,908,843           

                                                       (นายเดชา  ตุลานันท)์  (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)

         กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท)

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)

                                                    ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทุนท่ีออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ผลต่าง อ่ืน ๆ ยังไม่ได้จัดสรร ธนาคาร ท่ีไม่มีอ านาจ

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ ควบคุม

ตีราคาท่ีดิน ตีราคาอาคาร เปล่ียนแปลง แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงินลงทุน งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 19,088,429         56,346,232         16,829,619         7,484,078           39,173,146         (7,204,410)          193                     22,000,000         96,500,000         151,506,327       401,723,614       283,422              402,007,036       

เงินปนัผลจ่าย -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (150,003)             (150,003)             
ก าไรเบด็เสร็จรวม -                      -                      -                      -                      (2,791,389)          (2,475,107)          -                      -                      -                      9,004,936           3,738,440           94,821                3,833,261           
โอนไปก าไรสะสม -                      -                      -                      (232,620)             -                      -                      -                      -                      -                      232,620              -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 19,088,429         56,346,232         16,829,619         7,251,458           36,381,757         (9,679,517)          193                     22,000,000         96,500,000         160,743,883       405,462,054       228,240              405,690,294       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 19,088,429         56,346,232         16,829,619         6,541,158           29,855,575         (10,384,055)        470                     23,000,000         101,500,000       170,036,820       412,814,248       344,643              413,158,891       

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                      -                      -                      -                      4,213,308           (802,461)             251                     -                      -                      9,030,648           12,441,746         94,863                12,536,609         
โอนไปก าไรสะสม -                      -                      -                      (232,366)             -                      -                      -                      -                      -                      232,366              -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 19,088,429         56,346,232         16,829,619         6,308,792           34,068,883         (11,186,516)        721                     23,000,000         101,500,000       179,299,834       425,255,994       439,506              425,695,500       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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ทุนท่ีออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ผลตา่ง ยังไม่ไดจ้ัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ

ตรีาคาท่ีดนิ ตรีาคาอาคาร เปล่ียนแปลง แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงินลงทุน งบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 19,088,429          56,346,232          16,765,473          7,451,476            39,055,057          (5,385,878)           22,000,000          96,500,000         134,280,515       386,101,304       

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       (2,825,878)           (2,319,223)           -                       -                      9,368,081           4,222,980           
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (231,697)              -                       -                       -                       -                      231,697              -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 19,088,429          56,346,232          16,765,473          7,219,779            36,229,179          (7,705,101)           22,000,000          96,500,000         143,880,293       390,324,284       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 19,088,429          56,346,232          16,765,473          6,512,228            29,771,751          (6,894,911)           23,000,000          101,500,000       155,870,255       401,959,457       

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       4,174,106            (773,462)              -                       -                      8,018,834           11,419,478         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (231,480)              -                       -                       -                       -                      231,480              -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 19,088,429          56,346,232          16,765,473          6,280,748            33,945,857          (7,668,373)           23,000,000          101,500,000       164,120,569       413,378,935       

(นายเดชา  ตุลานันท์) (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 11,347,628         11,621,517         10,023,557         11,774,681         

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 1,057,964           833,528              971,062              795,181              

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 4,437,448 7,368,433 4,495,164 7,065,176

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้(โอนกลับ) 640,871 (46,886) 640,871 (46,886)

ก าไรจากการแปลงค่าเงินกูย้ืมระยะยาว (2,305,036) (4,927,583) (2,305,036) (4,927,583)

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีต้ัดจ าหน่าย 142,944 372,096 188,754 391,174

(ก าไร) ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึน้จากการตีราคาหลักทรัพย์เพ่ือค้า (99,987) 183,319 752 (2,135)

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน (1,203,690) (3,968,206) (748,465) (3,956,201)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 429,016 440,741 429,017 440,741

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (44,197)               (34,552)               -                      -                      

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 51,722 532,821 51,722 56,503

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (37,825) (141) (37,918) (141)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน (โอนกลับ) (6,646) 27,581 (6,646) 27,581

ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนีส้ิน 273,115 192,376 246,579 185,044

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (18,299,406) (17,123,076) (17,560,670) (16,449,766)

รายได้เงินปันผล (637,152) (591,590) (609,476) (933,049)

เงินสดรับดอกเบีย้ 27,680,679 26,994,841 26,522,745 25,829,591

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (11,648,304) (10,882,770) (11,251,086) (10,349,445)

เงินสดรับเงินปันผล 246,331 361,617 218,655 322,195

เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (524,191) (571,873) (413,569) (474,412)

รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (235,473) 29,193 (242,258) (23,048)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนลดลง (1,850,697) (1,250,619) (1,465,320) (973,888)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

    ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 9,415,114           9,560,767           9,148,434           8,751,313           

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (69,699,852) (196,280,607) (78,963,300) (199,821,563)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสัน้ (2,473,056) (2,941,332) (1,460,293) (1,765,442)

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 53,260,527 25,509,216 52,647,070 25,340,827

ทรัพย์สินรอการขาย 220,212 611,539 208,004 250,960

สินทรัพย์อ่ืน (4,722,589) (10,894,697) (5,373,628) (10,446,840)

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝาก 14,508,963         23,335,074         18,822,085 25,799,857

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,370,254 79,425,356 12,148,613 79,677,942

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 530,783 1,092,997 542,953 1,117,762

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 20,625 (76,384) (14,541) -                      

หนีส้ินอ่ืน (1,328,773) 6,251,502 (2,973,761) 6,414,572

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 9,102,208 (64,406,569) 4,731,636 (64,680,612)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผือ่ขาย (130,957,078) (119,190,659) (125,677,942) (118,178,423)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ขาย 122,099,751       188,506,785       119,745,551       186,805,416       

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด (23,372,429) (11,376,737) (2,242,782) (922,485)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด 22,363,531         11,721,690         2,326,831           1,461,677           

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (2,491,813) (416,860) (2,439,578) (416,389)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป 218,685              848,335              218,685              848,335              

เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษทัย่อย -                      -                      -                      449,997              

เงินสดจ่ายในการซ้ือทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า (483,325) (358,579) (446,982) (346,950)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 38,638                475                     38,131                172                     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (12,584,040) 69,734,450 (8,478,086) 69,701,350

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 6.1.2 -                      (12,492,623) -                      (12,492,623)

เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ 6.1.2 43,414 26,814 43,414 26,814

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม -                      (150,003) -                      -                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 43,414 (12,615,812) 43,414 (12,465,809)

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีมี่ต่อเงินสด (37,704) (56,107) (37,661) (56,777)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,476,122) (7,344,038) (3,740,697) (7,501,848)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 62,476,404         65,767,586         62,329,288         65,382,699         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 6.1.1 59,000,282 58,423,548 58,588,591 57,880,851

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

                                                           (นายเดชา  ตุลานันท)์ (นายสุวรรณ  แทนสถิตย)์
กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

                                                        ประธานกรรมการบริหาร
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 เร่ือง หน้า 
หมายเหตุข้อ  
1. ข้อมูลท่ัวไปและข้อก ำหนดของทำงรำชกำร 11 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร 11 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 14 
4. มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 14 
5. กำรด ำรงเงินกองทุน 16 
6. ข้อมูลเพิ่มเติม 18 
 6.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 18 
 6.2 เงินลงทุนสุทธิ 18 
 6.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 21 
 6.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 23 
 6.5 สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด 26 
 6.6 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 27 
 6.7 ทุนเรือนหุ้น 29 
 6.8 กำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 30 
 6.9 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจ ำกัด 30 
 6.10 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ 31 
 6.11 คดีฟ้องร้อง 31 
 6.12 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 31 
 6.13 กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 36 
 6.14 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 37 
 6.15 ส่วนงำนด ำเนินงำน 37 
 6.16 รำยได้ดอกเบี้ย 39 
 6.17 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 40 
 6.18 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 40 
 6.19 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 40 
 6.20 กำรอนุมัติงบกำรเงิน 40 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อก าหนดของทางราชการ    

 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยู่ทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก  

 

ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุน ซึ่งตำม
แนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที    ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำรในกำรวัด
มูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรค ำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำรก ำหนด 
นอกจำกนั้น จ ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ น้ ำหนักของ
ควำมเส่ียง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรได้ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว  อย่ำงไรก็ตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและข้อก ำหนดอื่น  ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

2.1  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็นฉบับภำษำไทย และได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย รวมถึงกฎระเบียบและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง 

 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะธนำคำร ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อบังคับของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยได้แสดงรำยกำร
ตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรจัดท ำและกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2558 

 

ข้อมูลบำงประกำรซึ่งแสดงอยู่ในงบกำรเงินท่ีได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มิได้น ำมำแสดงไว้ ณ ที่น้ี 
เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวมิได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยในงบกำรเงินระหว่ำงกำล นอกจำกนั้น ในกำรพิจำรณำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวข้ำงต้นควรจะน ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งได้มีกำรตรวจสอบแล้ว
มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

 

ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งน ำมำเปรียบเทียบ
ได้มำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 
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ผลกำรด ำเนินงำนของงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 มิได้เป็นกำรบ่งชี้ให้เห็นกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำน
เต็มปี 
 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ธนำคำรใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณและ
ตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินและกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น  ณ วันที่ในงบกำรเงิน และจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดบัญชีที่รำยงำน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้  
 

2.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.2.1 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน

กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภำวิชำชีพบัญชี
ได้ออกประกำศและลงรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป มำถือปฏิบัติซึ่งรวมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง 
รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ โดยธนำคำรและบริษัทย่อยพิจำรณำรับรู ้รำยได้ที่นอกเหนือจำกรำยได้
ดอกเบี้ยตำมภำระที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกกำรรับรู้รำยได้ในงบกำรเงินปีก่อน  โดยไม่มี
ผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  

 

2.2.2 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 16 สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2563 
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ  1 มกรำคม 2563 
ฉบับที่ 19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 1 มกรำคม 2563 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุง ซึ่งได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้
ดังนี้  

 มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ 
  - กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน ใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและโมเดล
ธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 

  - กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำซึ่งใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit 
Loss) รำยกำรท่ีอยู่ในข่ำยต้องตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นครอบคลุม เงินให้สินเชื่อและ
ตรำสำรหนี้ที่มิได้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน รวมทั้งภำระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และสัญญำ
ค้ ำประกันทำงกำรเงิน กิจกำรต้องบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นและกำรเปล่ียนแปลงของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่ในรำยงำน
เพื่อสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงด้ำนเครดิตนับตั้งแต่กำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

  - กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ก ำหนดลักษณะของรำยกำรที่เข้ำเงื่อนไขกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ลักษณะ
ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีถูกป้องกันควำมเส่ียง และส ำหรับกำรวัดประสิทธิผล 
ให้พิจำรณำกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

  - กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะผสม ก ำหนดหลักกำรของกำรแสดงเป็นหนี้สินหรือ
ส่วนของเจ้ำของ และเงื่อนไขของกำรแสดงรำยกำรแบบหักกลบระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน 

  - กำรเปิดเผยข้อมูล ระบุข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินควำมมีนัยส ำคัญ
ของเครื่องมือทำงกำรเงินต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร รวมถึงลักษณะและระดับ
ควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกเครื่องมือทำงกำรเงินและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดังกล่ำว 

 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ  
ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ในเรื่องเดียวกัน โดยน ำเสนอวิธีกำรบัญชีเดียวส ำหรับผู้เช่ำ (A Single 
Lessee Accounting Model) ผู้เช่ำจะต้องบันทึกสัญญำเช่ำระยะยำวเข้ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็น 
สิทธิในกำรใช้สินทรัพย์ (Right-of-use Asset) และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (Lease Liability) อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้เช่ำเนื่องจำกผู้ให้เช่ำยังคงบันทึกบัญชี
สัญญำเช่ำโดยแยกเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงิน
ของธนำคำรอย่ำงเปน็สำระส ำคัญ ยกเว้นมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม 2563 
ซึ่งธนำคำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 



  

                                                                   - 14 -   
 

2.3 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 และงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่และสำขำธนำคำรท้ังหมดและบริษัทย่อย โดยได้ตัด
รำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่ส ำคัญระหว่ำงกันออก และได้รวมส่วนได้เสียในบริษัทร่วม บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย 
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด  บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด  บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด และบริษัท 
บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด  

 

นอกจำกนั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 และงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด 
ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100  และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 
  

บริษัทย่อยของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย และ ธนำคำรกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ส ำหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งหมด 
 

2.4 งบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะธนำคำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 และงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่และสำขำธนำคำรท้ังหมด 
และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 

 

3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

ธนำคำรได้ใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณในงบกำรเงินระหว่ำงกำลเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวำคม 2561 โดยรวมถึงกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ มำถือปฏิบัติตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุข้อ 2.2.1 

 

4.  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติในตลำดหลัก
ระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำรสำมำรถเข้ำท ำรำยกำรได้ 
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกก ำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย ตลำดที่มีสภำพคล่อง
เป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำดไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์
หรือหน้ีสินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำน 
ที่ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำในกรณีท่ีเหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตำมระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ี 
31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 33,802 

 
- 33,802 - 28,581 - 28,581 

          เงินลงทุนสุทธิ 95,175 426,384 - 521,559 92,491 412,863 - 505,354 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ 337 23,254 - 23,591 300 22,528 - 22,828 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 33,619 - 33,619 - 28,266 - 28,266 
          เงินลงทุนสุทธิ 91,576 408,786 - 500,362 89,945 399,067 - 489,012 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 23,117 - 23,117 - 22,344 - 22,344 

 

กำรก ำหนดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม  
ระดับ 1  - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน 
ระดับ 2  - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)

เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม  
ระดับ 3  - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบส ำคัญ

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 

วิธีกำรและข้อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรม
มีดังนี้  
 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดส ำหรับ
เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีมีลักษณะและวันครบก ำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้  
 

กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้  
- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้อัตรำ

ผลตอบแทนของตรำสำรหนี้ที่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ส ำหรับตรำสำรหนี้ที่มิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉล่ียของสถำบันกำรเงินท่ีเชื่อถือได้ 3 แห่ง 

- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้ 
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กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อครั้งสุดท้ำย

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อส้ินวันท ำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อครั้งสุดท้ำย
จะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน 

 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน 
 

ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment) เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่ผู้ร่วมตลำด
ใช้ในกำรก ำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อ
และรำคำเสนอขำย ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น 
 

5.  การด ารงเงินกองทุน 
 

ธนำคำรมีนโยบำยในกำรด ำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอท่ีจะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจภำยใต้กรอบ
ควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด  โดยธนำคำรมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรด้ำน
เงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม 
 

ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. ได้ก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำ โดยให้ทยอย
ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนเพิ่ม
มำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 โดยอัตรำส่วนกำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขำดทุนในภำวะวิกฤตต่อสินทรัพย์เส่ียง เป็นดังนี ้
 

 อัตราร้อยละ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนเงินกองทุน   
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ มำกกว่ำ  7.5 มำกกว่ำ   6.375 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 มำกกว่ำ  9.0 มำกกว่ำ   7.875 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น  มำกกว่ำ 11.5 มำกกว่ำ 10.375 

 

ในเดือนกันยำยน 2560 ธปท. ได้ออกประกำศเรื่อง แนวทำงกำรระบุและกำรก ำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อ
ควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดยก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะ
ธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบต้องด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) 
ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียงเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกร้อยละ 1 
โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป  
 

นอกจำกนี้ ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบท่ีอำจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขำลง 
(Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50   
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงและเงินกองทุนตำม
กฎหมำยตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี ้
 

                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1      
    ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.63 16.43 16.40 16.24 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.63 16.43 16.40 16.24 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 18.12 17.96 17.90 17.78 
 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 394,189 390,369 378,459 374,633 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 394,128 390,309 378,459 374,633 
        ทุนช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
        ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 
        ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 23,000 23,000 23,000 23,000 
        เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ 101,500 101,500 101,500 101,500 
        ก ำไรสุทธคิงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร 152,107 152,107 132,089 132,089 
        รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 45,221 42,039 48,533 45,361 
         รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (3,134) (3,771) (2,097) (2,751) 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 61 60 - - 
     
เงินกองทุนช้ันท่ี 2 35,359 36,194 34,668 35,312 
     
เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 429,548 426,563 413,127 409,945 

 

ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้
รำยใหญ ่
 

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูล
กำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน และเรื่อง
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง 
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล   www.bangkokbank.com/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทำงกำรเงิน/Basel III-หลักกำรท่ี 3 
วันท่ีเปิดเผยข้อมูล       30 เมษำยน 2562 
ข้อมูล ณ วันท่ี            31 ธันวำคม 2561 
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6.  ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

6.1     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  
6.1.1    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ รวมถึง เงินฝำกธนำคำร

และเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทย่อยที่มีวันครบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันท่ีได้มำและไม่มีภำระผูกพัน 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
เงินสด 58,652 57,980 58,589 57,881 
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
        เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์ 34 32 - - 
        เงินฝำกประจ ำและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนด     
            ไม่เกิน 3 เดือน 314 412 - - 
        รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 59,000 58,424 58,589 57,881 
 

6.1.2 รำยกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส ำคัญ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน       
    ในส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,213 (2,791) 4,174 (2,826) 
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรรับช ำระหนี้/     
    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว 281 276 281 276 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำก ำไรสะสม 232 233 231 232 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของ     
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม     
          ก ำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 2,305 4,928 2,305 4,928 
          กำรตัดจ ำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ 65 57 65 57 

 

6.2   เงินลงทุนสุทธิ 
6.2.1  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อค้ำ     
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 7,417 4,950 7,357 4,950 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 1,766 56 1,766 56 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 3,563 2,510 - - 
        รวม  12,746 7,516 9,123 5,006 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 272,431 293,834 272,431 293,834 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 55,022 37,328 54,475 36,788 
    ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 94,915 82,707 82,254 73,352 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 60,084 60,160 60,084 60,160 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 13,571 11,531 13,571 11,531 
    อ่ืน ๆ 12,790 12,278 8,424 8,341 
        รวม  508,813 497,838 491,239 484,006 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน           
ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน          

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด     
 หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 16,907 15,757 2,045 2,046 
 ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 3,997 4,092 3,216 3,312 
        รวม  20,904 19,849 5,261 5,358 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 

เงินลงทุนทั่วไป     
 ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 6,921 6,878 6,742 6,729 
 ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 34,768 32,941 34,635 32,830 
        รวม  41,689 39,819 41,377 39,559 
   หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (8,547) (8,234) (8,547) (8,234) 
        รวม 33,142 31,585 32,830 31,325 
     
        รวมเงินลงทุนสุทธิ  575,605 556,788 538,453 525,695 
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เงินลงทุนจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 แสดงไว้ใน
หมำยเหตุข้อ 6.5     
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำรงอยู่
ของกิจกำรหรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  แต่มีผลกำรด ำเนินงำน 
และฐำนะกำรเงิน เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ำนวน 32 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำไว้แล้ว  
256 ล้ำนบำท และบริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท 
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 3 บริษัท 
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนตำมบัญชี 4 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 0 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ
ไว้แล้ว 4 ล้ำนบำท 

 

เมื่อวันท่ี 30 ธันวำคม 2547 ธนำคำรมีกำรโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยที่ได้รับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
บำงส่วนให้แก่ บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของธนำคำรตำมรำคำปิดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่  28 ธันวำคม 2547 จ ำนวน 3,323 ล้ำนบำท ธนำคำรบันทึก
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่น  และบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้
บริษัทย่อยภำยใต้หลักทรัพย์เผ่ือขำย ตำมแนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำว
คงเหลือ จ ำนวน 328 ล้ำนบำท และ 372 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

 

6.2.2  ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนท่ีช ำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจ ำแนก
เป็นกลุ่ม ดังนี ้

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 12 12 12 12 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 187 187 187 187 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 41 41 41 41 
อ่ืน ๆ 2,125 2,039 2,125 2,039 
        รวม 2,365 2,279 2,365 2,279 
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6.3      เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ      
ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

           ช่ือบริษัท ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงินลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

           บริษัทร่วม                          

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ     35.88     35.88        201        201 783 748 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     30.00     30.00 15 15 485 468 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     13.84     13.84   7   7 236 226 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     69.08     69.08       362       362 148 166 
   รวม           585       585 1,652 1,608 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ      (2)  (2) - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ           583       583 1,652 1,608 

 

ในเดือนกันยำยน 2561 ธนำคำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด จ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำ 
200,000,000 บำท ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของธนำคำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.08 อย่ำงไรก็ตำมธนำคำรยังคง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจำกธนำคำรมีเพียงอ ำนำจในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรแต่ไม่ถึง
ระดับควบคุม และธนำคำรมีควำมตั้งใจจะขำยหุ้นที่ซื้อเพิ่ม จ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ 100,000,000 บำท คืนให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมหลังจำกผู้ถือหุ้นเดิมได้รับอนุมัติเพิ่มกำรลงทุนจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลแล้ว เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ไว้ที่ร้อยละ 49.99  
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงินลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

           บริษัทย่อย                       

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 2 2 
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ธนำคำร หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 9,261 9,261 
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด บริหำรสินทรัพย์ หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด ธนำคำร หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุ้นสำมัญ 100.00 100.00 500 500 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 75.00 75.00 183 183 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) หลักทรัพย ์ หุ้นสำมัญ 99.91 99.91 4,772 4,772 
           บริษัทร่วม       
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 35.88 35.88 201 201 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 30.00 30.00 15 15 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 13.84 13.84 7 7 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 69.08 69.08 362 362 
  รวม     37,388 37,388 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ     (97) (97) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     37,291 37,291 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ มีดังนี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่

 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
ก ำไรสุทธิ 202 257 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 202 257 
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6.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธ ิ
 

6.4.1   ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ดังนี้ 

                        
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนีแ้ละ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,901,489 1,242,169 1 15,567 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 50,516 24,068 2 623 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,044 4,123 100 4,121 
จัดชั้นสงสัย 19,035 9,292 100 9,296 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,718 28,966 100 28,969 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ ์ธปท.    93,476 
               รวม 2,035,802 1,308,618  152,052 

 
 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,962,102 1,291,067 1 16,215 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,501 22,387 2 591 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,460 1,018 100 1,018 
จัดชั้นสงสัย 20,884 10,574 100 10,608 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,837 30,188 100 30,188 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    88,968 
               รวม 2,088,784 1,355,234  147,588 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,845,443 1,198,858 1 15,158 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 50,299 23,885 2 620 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,035 4,120 100 4,121 
จัดชั้นสงสัย 18,914 9,198 100 9,201 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,064 28,649 100 28,652 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    90,893 
               รวม 1,978,755 1,264,710  148,645 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2561 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,905,518 1,247,164 1 15,798 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,295 22,184 2 587 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,453 1,018 100 1,018 
จัดชั้นสงสัย 20,762 10,480 100 10,513 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,108 29,865 100 29,865 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    86,545 
               รวม 2,031,136 1,310,711  144,326 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้รวม
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จ ำนวน 5,863 ล้ำนบำท และ 6,052 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันส ำรองแบบ
กลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ส ำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ  
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6.4.2 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ
ตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวม
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 83,668 80,137 82,883 79,279 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือรวม 3.51 3.42 3.57 3.48 
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 28,512 26,412 28,285 26,171 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือสุทธิ 1.22 1.15 1.25 1.18 

 

6.4.3      กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
รำยละเอียดของหน้ีที่ปรับโครงสร้ำงหน้ีแล้วของธนำคำร ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 
และ 2561 แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี  มีดังนี้ 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 

ประเภทสินทรัพย์ท่ีรับโอน มูลค่ายุติธรรม 

รับโอนสินทรัพย์      16    820    ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง, เครื่องจักร          820 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ 1,198              14,157 - - 
        รวม 1,214                14,977   

 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้นมีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย 7 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้  
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 14,977 ล้ำนบำท 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 

ประเภทสินทรัพย์ท่ีรบัโอน มูลค่ายุติธรรม 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ 1,289   11,653 - - 
        รวม 1,289                11,653   

 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้นมีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย 4 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้  
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 11,653 ล้ำนบำท 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ท่ีปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว 
จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 733 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับ
โครงสร้ำงหนี้แล้ว จ ำนวน 94,286 ล้ำนบำท และ 92,337 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ส ำหรับงบกำรเงินรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 
และ 2561 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 

6.5   สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด  
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้ 

 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนีแ้ละ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,901,489 - - - 1,901,489 

จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 50,516 - - - 50,516 

จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,044 - - - 11,044 

จัดชั้นสงสัย 19,035 - - - 19,035 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,718 13,188 1,880 1,269 70,055 

        รวม 2,035,802 13,188 1,880 1,269 2,052,139 
 
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,962,102 - - - 1,962,102 

จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,501 - - - 46,501 

จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,460 - - - 5,460 

จัดชั้นสงสัย 20,884 - - - 20,884 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,837 13,811 1,885 1,277 70,810 

        รวม 2,088,784 13,811 1,885 1,277 2,105,757 
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                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,845,443 - - - 1,845,443 

จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 50,299 - - - 50,299 

จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 11,035 - - - 
0.0 

11,035 

จัดชั้นสงสัย 18,914 - - - 18,914 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,064 13,187 383 1,267 67,901 

        รวม 1,978,755 13,187 383 1,267 1,993,592 
 
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2561 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,905,518 - - - 1,905,518 

จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 46,295 - - - 46,295 

จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 5,453 - - - 
0.0 

5,453 

จัดชั้นสงสัย 20,762 - - - 20,762 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 53,108 13,733 389 1,275 68,505 

        รวม 2,031,136 13,733 389 1,275 2,046,533 
 

6.6 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 
6.6.1  จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561  
 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ       
    ไม่มีหลักประกัน - 104,994 104,994 - 107,027 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท       
    ไม่มีหลักประกัน - 14,310 14,310 - 14,587 14,587 
ตั๋วแลกเงิน 8 - 8 23 - 23 
อ่ืน ๆ 535 - 535 456 - 456 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (5,675) (5,675) - (5,745) (5,745) 
        รวม                          543 113,629 114,172 479 115,869 116,348 
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                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ        
    ไม่มีหลักประกัน - 104,994 104,994 - 107,027 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภท       
    ไม่มีหลักประกัน - 14,310 14,310 - 14,587 14,587 

          ตั๋วแลกเงิน 8 - 8 23 - 23 
อ่ืน ๆ 373 - 373 329 - 329 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (5,675) (5,675) - (5,745) (5,745) 
        รวม                          381 113,629 114,010 352 115,869 116,221 

 

6.6.2 จ ำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบก ำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2561  

 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2563 - 2571 3.875% - 5.00% 104,994 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน    ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 9.025%  14,310 14,587 
ตั๋วแลกเงิน บำท 2562 0.00% - 1.00%  8 23 
อ่ืน ๆ บำท 2562 - 2567 0.00%  535 456 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม    (5,675) (5,745) 

                      รวม    114,172 116,348 
 

 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงนิ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2563 - 2571 3.875% - 5.00% 104,994 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน    ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 9.025%  14,310 14,587 
ตั๋วแลกเงิน บำท 2562 0.00% - 1.00% 8 23 
อ่ืน ๆ บำท 2564 - 2567 0.00% 373 329 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม    (5,675) (5,745) 

                      รวม    114,010 116,221 
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6.7 ทุนเรือนหุ้น                            
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย 
- หุ้นสำมัญ 
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3 
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
และหุ้นบุริมสิทธิรวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

  จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ประเภท   
หุ้นสำมัญ 3,998,345,000 3,998,345,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000 
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000 
        รวม 4,000,000,000 4,000,000,000 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จ ำนวน 1,908,842,894 หุ้น 
และมีหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 
655,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จ ำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนท่ียังไม่ออก
ของธนำคำรจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร 
ดังนี ้
 

1. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้ 
  1.1)            หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน 

  1.2) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

  1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

2. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS) 

3. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต 

4. จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ 
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต 

5. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จ ำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ 
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
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6. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ ำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ 
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 

  

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 
 

6.8 กำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล    
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 25 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ดังนี้  

 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2560 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทั่วไป 
จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560) และ
ส ำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2560 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,060 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย 
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,710 ล้ำนบำท เมื่อวันท่ี 22 กันยำยน 2560 
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจ ำนวน  8,350 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2561  

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 8,350 ล้ำนบำท ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 แล้ว 
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2561 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย   
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้ 
 

- จัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป ส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท 
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,716 ล้ำนบำท ในวันที่ 
28 กันยำยน 2561 

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 3,716 ล้ำนบำท ในวันที่ 28 กันยำยน 2561 แล้ว 
 

6.9    สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจ ำกัด 
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรท ำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน  และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 36,420 ล้ำนบำท และ 16,207 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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6.10  หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ  
ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
            กำรรับอำวัลตั๋วเงิน 6,876 5,800 6,876 5,800 

กำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 31,489 32,236 20,024 20,525 
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบก ำหนด 19,122 19,041 16,870 15,329 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 38,166 35,822 35,208 34,486 
ภำระผูกพันอ่ืน     

               วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน 171,623 170,329 170,690 169,326 
                 กำรค้ ำประกันอ่ืน 264,096 270,320 261,531 267,795 
                 อ่ืน ๆ 139,160 120,182 141,183 123,426 

     รวม  670,532 653,730 652,382 636,687 
 

6.11    คดีฟ้องร้อง 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำม
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย 

 

6.12    รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหำรส ำคัญ  ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป
หรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหำรส ำคัญ หรือกิจกำรที่ผู้บริหำรส ำคัญ  และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอ ำนำจควบคุมหรือ
มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หน้ีสิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินฝาก                                                                                                             
        บริษัทย่อย     
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 4,526 2,767 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 78 2,078 
                รวม 
 

- - 4,604 4,845 
เงินให้สินเช่ือ     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 
 

- - 2,710 2,710 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 100 80 100 80 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 53 72 39 38 
                รวม 
 

153 152 2,849 2,828 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 
 

- - 33 33 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 1 1 1 1 
                รวม 
 

1 1 34 34 
สินทรัพย์อื่น 
 
 

    
        บริษัทย่อย 
 

    
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 12 3 
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 

 
 

- - 2 2 
                บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 379 378 
                บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 1 1 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - - 1 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 21 38 21 38 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 16 13 16 13 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 3 6 - - 
                รวม 
 
 
 
 

40 57 431 436 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินรับฝาก     
         บริษัทย่อย 
 

    
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 753 765 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 71 56 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 100 11 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 317 113 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 107 113 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 77 130 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 258 288 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน      

                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 104 134 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 36 30 36 30 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 118 99 118 99 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 90 80 90 80 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 124 145 124 145 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 8,849 7,730 8,849 7,730 
                รวม 9,217 8,084 11,004 9,694 
เงินกู้ยืม     
         บริษัทย่อย     

    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 509 519 
                รวม - - 509 519 
หน้ีสินอ่ืน     
         บริษัทย่อย      

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 3 1 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 329 372 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 1 - 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 1 - 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 1 1 1 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 11 10 11 10 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 30 73 20 12 
                รวม 
 
 
 
 
 

42 84 367 397 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
ภาระผูกพัน     
         บริษัทย่อย 
 
 

    
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 59 72 
    บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

- - 29 - 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 281 - 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด - 19 - 19 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 1 - 1 - 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 4 3 4 3 
                รวม 5 22 374 94 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.75 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และส ำหรับ
เงินให้สินเชื่อกับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.88 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.62 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน และส ำหรับเงินให้สินเชื่อ
กับบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด ในอัตรำร้อยละ 1.62 
 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ก ำหนดโดย ธปท. ในกำรประมำณจ ำนวนขั้นต่ ำของ
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่นเดียวกับลูกหนี้ท่ัวไป 
 

รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.3 

 

รำยกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรก ำหนด
รำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและ
เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป  
 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี้ 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ     
        บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 35 9 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 11 10 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 2 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 3 13 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 1 2 1 2 

         รวม 1 2 50 36 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
       บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 542 576 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 5 7 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 2 3 2 3 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 16 17 1 - 
          รวม 18 20 550 586 

เงินปันผลรบั     
       บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - - 450 
รายได้อื่น     
      บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 4 12 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 29 32 

        บริษัทร่วม     
       บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 1 1 1 1 
       บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 3 3 3 3 
        รวม 4 4 37 48 

ดอกเบี้ยจ่าย     
        บริษัทย่อย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 5 3 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 1 1 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 3 3 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 1 1 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 16 20 16 20 
        รวม 16 20 26 29 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     
        บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 15 
       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 16 15 - - 

        รวม 16 15 - 15 
ค่าใช้จ่ายอื่น     
        บริษัทย่อย     

    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - - 1 
        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 20 1 20 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 29 17 29 17 

       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 32 46 30 44 
        รวม 62 83 60 82 
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6.13    กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
ตำมข้อก ำหนดของ ธปท. ระบุให้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำรในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด มีดังนี้ 
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
                                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้  444 (214) 
รำยกำรปรับกระทบก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)    

      จำกกิจกรรมด ำเนินงำน   
ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (451) (1) 
กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย - (150) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย - 626 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ 11 10 
รำยได้เงินปันผล - (69) 
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย (11) (10) 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ - (9) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน (7) 183 
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง   

ทรัพย์สินรอกำรขำย 12 360 
หนี้สินด ำเนินงำนลดลง          

เงินมัดจ ำรับ (1) (101) 
หนี้สินอ่ืน (1) - 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3 442 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือหลักทรัพย์เผื่อขำย (407) (479) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์เผื่อขำย 494 38 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน 87 (441) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 90 1 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 9 6 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 99 7 
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6.14   เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
6.14.1 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 26 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและ

กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ดังนี้  
 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2561 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทั่วไป 
จ ำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561) 
และส ำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2561 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,086 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำร
ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,716 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 
28 กันยำยน 2561 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจ ำนวน  8,370 ล้ำนบำท 
ในวันที ่10 พฤษภำคม 2562  

 

6.14.2 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ได้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ภำยหลังจำกที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติฯดังกล่ำวไปเมื่อวันท่ี 13 ธันวำคม 2561 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นี้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเลิกจ้ำงลูกจ้ำง
ซึ่งท ำงำนติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเกษียณอำยุตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของธนำคำร ให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชย
ไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน ธนำคำรได้พิจำรณำโดยใช้ดุลยพินิจว่ำกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็น
กำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยมีผลต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จึงได้รับรู้ภำระค่ำชดเชยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว
ในปี 2561 จ ำนวน 2,523 ล้ำนบำท 

 

6.15 ส่วนงำนด ำเนินงำน  
6.15.1 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนจัดท ำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนภำยใน โดยจ ำนวนที่แสดง
ในแต่ละส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนหลังจำกกำรปันส่วนต้นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้  รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน 
(Transfer pricing) แล้ว 
 

รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนด ำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ท ำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 

ธนำคำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้ 
 

กิจกำรธนำคำรในประเทศ  
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ด ำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนช ำระและ
แลกเปล่ียนเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบัตรเครดิต บริกำรบัตรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ  
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริกำรโอนเงินและช ำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริกำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและน ำเข้ำ  
 

กิจกำรกำรเงินธนกิจ  
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
บริกำรรับฝำกทรัพย์สิน ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรค้ำโดยกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร 
 

อื่น ๆ 
กิจกำรที่นอกเหนือจำกกิจกำรธนำคำรและกำรเงินธนกิจ ด ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม  
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์  บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 19,371 3,333 2,588 3,335 - 28,627 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (7,643) (1,098) (192) (3,268) - (12,201) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงินได้ 11,728 2,235 2,396 67 - 16,426 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 19,300 2,684 6,558 2,995 - 31,537 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (7,584) (1,045) (187) (3,778) - (12,594) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงินได้ 11,716 1,639 6,371 (783) - 18,943 
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ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 1,619,818 780,581 1,173,006 145,653 (570,222) 3,148,836 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,659,254 825,697 1,107,633 149,941 (625,775) 3,116,750 

 

6.15.2  ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 

 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 24,106 4,521 28,627 28,145 3,392 31,537 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (15,474) (1,805) (17,279) (17,789) (2,127) (19,916) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 8,632 2,716 11,348 10,356 1,265 11,621 

 

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,297 6,835 43,132 36,668 6,979 43,647 
สินทรัพย์รวม 2,632,944 515,892 3,148,836 2,565,708 551,042 3,116,750 
 

6.16    รำยได้ดอกเบี้ย 
รำยได้ดอกเบี้ย ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,307 2,043 2,002 1,662 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 44 61 44 60 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 2,304 2,099 2,149 1,996 
เงินให้สินเช่ือ 23,696 22,366 22,952 21,736 

            อ่ืน ๆ 14 14 14 14 
          รวมรายได้ดอกเบี้ย 28,365 26,583 27,161 25,468 

 

                                                 
  รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
   ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 
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6.17    ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

เงินรับฝำก 5,526 5,288 5,112 4,911 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 521 391 472 327 
เงินน ำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 2,453 2,440 2,450 2,439 
ตรำสำรหนี้ที่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1,530 1,327 1,530 1,327 
อ่ืน ๆ 36 14 36 14 
         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 10,066 9,460 9,600 9,018 

 

6.18    รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร     
 กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 39 36 29 28 
 อ่ืน ๆ 9,548 9,977 8,406 8,449 

             รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 9,587 10,013 8,435 8,477 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 2,747 2,411 2,690 2,382 
       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,840 7,602 5,745 6,095 

 

6.19    หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่
 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (โอนกลับ)  (239) (68) (35) (68) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 4,676 7,437 4,530 7,133 
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (โอนกลับ) 641 (47) 641 (47) 

 

6.20    กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี ้เมื่อวันที ่14 พฤษภำคม 2562 
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