
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 

ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ธนาคารและบริษัทย่อย”) 
และงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะ
ธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
ธนาคารส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อยตามข้อก าหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

เนื่องจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นมีการใช้สมมติฐาน
และด ุลยพิน ิจหลายประการในการประมาณการ       
การรับรู้รายการของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ ่งรวมถึง
การพิจารณาข้อบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ ประมาณการ
กระแสเงินสดจากหลักประกัน ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ ระยะเวลาของ
กระแสเงินสดในอนาคต ผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม 
ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการผิดนัด
ช าระหนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
บัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในประเด็นดังต่อไปนี้: 
 การจัดชั้นสินเชื่อและการสอบทานคุณภาพสินเชื่อ 

เพื่อการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นรายลูกหน้ี 
 สมมติฐานที่ส าคัญและดุลยพินิจของผู้บริหารที่

น ามาใช้ในการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
โดยใช้ข้อมูลผลสูญเสียจากประสบการณ์ในอดีต 
และข้อมูลที่หาได้ในปัจจุบัน รวมถึงมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับจากลูกหน้ี 

 การก าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่
มีลักษณะความเส่ียงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน 

 การค านวณและการรับรู้รายการของค่าเผ่ือหนีส้งสัย
จะสูญ 

นโยบายการบัญชีส าหรับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและ
รายละเอียดค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 3.7 และ 6.8 ตามล าดับ 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญรวมถึง 
 ประเมินและทดสอบการออกแบบและความมี

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลและการค านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                
การทดสอบการควบคุมภายในเหล่านี้ ประกอบด้วย 
การท าความเข้าใจนโยบายการบัญชีและกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ การจัดชั้นหนี้ 
มูลค่าหลักประกัน และการสอบทานสินเชื่อ ข้าพเจ้า
ได้ทดสอบระบบการควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการติดตาม การทบทวนและ    
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ธนาคาร 

 ปฏิบัติงานการทดสอบรายละเอียด โดยการสุ่มตัวอย่าง
ทั้งลูกหนีร้ายใหม่และลูกหนี้รายเดิมของธนาคารที่มี 
การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ วิธีการตรวจสอบที่ใช้
แตกต่างกันไปตามประเภทของเงินให้สินเชื ่อ 
ซึ่งรวมถึงการทดสอบการค านวณในทุกประเภทของ
เงินให้สินเชื่อ  

 ท าการทดสอบตัวอย่างของรายการเงินให้สินเชื่อ
เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
(จุดรับรู้การด้อยค่า) นั้น ถูกระบุอย่างทันท่วงที และ
ได้มีการก าหนดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ 

 ทดสอบการประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต
ของลูกหนี้ของธนาคารที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของ
ธนาคารที่ใช้ในการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
รวมถึงการสอบทานสมมติฐาน และเปรียบเทียบ
ประมาณการกับข้อมูลภายนอกที่มี  

 ประเมินค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ไม่ได้ถูกระบุโดย
ผู้บริหา รว่ า เป็ นค่ า เ ผ่ือหนี้ ส ง สัยจะ สูญแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากหลักฐานภายนอก
ประกอบดุลยพินิจของข้าพเจ้า 
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ขอ้มูลอืน่ 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและฝ่ายบริหารของธนาคาร 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคาร
และบริษัทย่อย และของธนาคารในการด าเนินต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรือ
หยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของธนาคาร 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง   
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของธนาคารและบริษัทย่อย 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคาร
ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้ธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคารต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้าง และเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มี
การน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในธนาคารและบริษัทย่อย เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบธนาคารและบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า  

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
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ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 
เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว 

 

 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

 



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

6.1 58,090,112 62,394,091 58,012,561 62,329,288

6.3 472,349,351 450,699,724 442,584,108 404,378,243

6.4 49,807,012 28,649,605 49,687,316 28,334,423

6.5 647,696,626 556,787,522 610,535,400 525,694,808

6.6 1,737,450 1,607,844 38,414,900 37,290,633

6.7

2,061,834,834 2,083,702,949 2,003,587,326 2,026,148,551

4,013,148 5,623,746 3,894,040 5,487,524

2,065,847,982 2,089,326,695 2,007,481,366 2,031,636,075

(525,909) (542,891) (503,999) (499,799)

6.8 (167,765,534) (147,588,430) (163,745,374) (144,326,155)

6.9 (6,510,258) (5,414,669) (6,510,258) (5,414,669)

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,891,046,281 1,935,780,705 1,836,721,735 1,881,395,452

1,626,872 1,577,698 103,722 87,709

6.10 9,362,849 10,603,892 8,368,141 8,742,836

6.11 40,753,955 42,567,441 39,504,853 41,180,182

6.12 1,760,117 1,080,011 1,673,358 990,727

6.13 4,542,443 4,091,264 3,360,374 2,947,919

17,506,277 3,324,390 17,419,107 3,149,620

20,463,750 17,586,037 16,975,764 11,720,218

3,216,743,095 3,116,750,224 3,123,361,339 3,008,242,058

หลักประกันทีน่ าไปวางกับคูส่ัญญาทางการเงิน

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณส์ุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้

ดอกเบีย้ค้างรับ

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ

หัก รายได้รอตัดบัญชี

หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ

หัก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

เงินสด

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

- 6 -



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

6.15 2,370,792,167 2,326,469,540 2,316,034,607 2,262,490,378

6.16 134,346,323 136,862,124 129,277,274 128,394,405

5,523,288 7,223,141 5,488,403 7,199,386

6.4 37,837,421 22,338,039 37,370,815 21,854,408

6.17 144,680,567 116,348,334 144,315,507 116,221,332

1,626,872 1,577,698 103,722 87,709

6.21 18,701,528 16,518,913 18,428,103 16,311,378

6.13 2,364,416 1,399,378 2,158,732 1,187,304

72,754,204 74,854,166 51,721,099 52,536,301

2,788,626,786      2,703,591,333      2,704,898,262      2,606,282,601      

6.23

16,550 16,550 16,550 16,550 

39,983,450 39,983,450 39,983,450 39,983,450 

19,088,429 19,088,429 19,088,429 19,088,429 

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

34,471,457 42,842,767 40,383,596 46,154,541 

6.25 , 6.26

24,000,000 23,000,000 24,000,000 23,000,000 

106,500,000 101,500,000 106,500,000 101,500,000 

187,345,092 170,036,820 172,144,820 155,870,255 

427,751,210 412,814,248 418,463,077 401,959,457 

365,099 344,643 -                        -                        

428,116,309 413,158,891 418,463,077 401,959,457 

3,216,743,095 3,116,750,224 3,123,361,339 3,008,242,058 

(นายเดชา  ตุลานันท)์  (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

รวมส่วนของธนาคาร

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ยังไม่ได้จัดสรร

หุน้บุริมสิทธ ิ 1,655,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

หุน้สามัญ  3,998,345,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว

ทุนส ารองตามกฎหมาย

อ่ืน ๆ

หุน้สามัญ  1,908,842,894 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

รวมหนีส้ิน

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

เงินรับฝาก 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หนีส้ินตราสารอนุพันธ์

ประมาณการหนีส้ิน 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนีส้ินอ่ืน

ภาระของธนาคารจากการรับรอง
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

6.35 112,565,219       110,780,806       108,129,726       106,032,995       

6.36 41,493,764         39,405,148         39,874,777         37,503,469         

71,071,455         71,375,658         68,254,949         68,529,526         

6.37 39,280,197 37,437,166 33,873,573 32,045,654

6.37 10,775,642 9,847,296 10,581,567 9,682,127

28,504,555         27,589,870         23,292,006         22,363,527         

6.38 7,847,526           8,300,443           7,251,972           7,499,069           

6.39 19,764,691         8,008,787           19,102,850         4,350,040           

92,582                77,695                -                      -                      

2,134,552           1,048,631           1,031,659           764,837              

3,769,070           3,781,176           6,632,283           12,200,147         

561,599 1,218,024 406,089              965,278              

133,746,030       121,400,284       125,971,808       116,672,424       

26,725,848         28,773,505         24,141,378         26,094,945         

166,742              154,466              126,540              114,985              

11,788,808         10,466,827         11,053,997         9,743,108           

3,364,301           3,367,073           3,313,109           3,281,363           

12,917,335         12,402,779         11,584,279         10,961,787         

54,963,034         55,164,650         50,219,303         50,196,188         

6.40 32,351,077         21,964,530         31,744,338         21,151,692         

46,431,919         44,271,104         44,008,167         45,324,544         

6.41 10,219,204         8,554,435           9,220,175           6,933,173           

36,212,715         35,716,669         34,787,992         38,391,371         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ก าไรสุทธิ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์

ค่าภาษีอากร

อ่ืน ๆ

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รวมรายได้จากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้จากเงินปันผล

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายได้ดอกเบีย้

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ก าไรสุทธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ก าไรสุทธจิากเงินลงทุน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายการทีจั่ดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

17,852,906 (3,839,418) 17,183,875 (7,457,054)

(20,061,380) (7,877,645) (19,414,825) (4,218,966)

(5,705,941) (3,179,645) (3,092,634) (1,509,033)

1,969 346 -                      -                      

487,574 2,399,421 495,650 2,392,714

รายการทีไ่ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

(1,695,259) 399,452 (1,703,714) 401,353

ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 

337,942 (75,866) 339,678 (76,246)

(8,782,189) (12,173,355) (6,191,970) (10,467,232)

27,430,526         23,543,314         28,596,022         27,924,139         

35,816,094         35,329,972         34,787,992         38,391,371         
396,621              386,697              -                      -                      

36,212,715         35,716,669         34,787,992         38,391,371         

27,029,364         23,156,620         28,596,022         27,924,139         
401,162              386,694              -                      -                      

27,430,526         23,543,314         28,596,022         27,924,139         

18.76                  18.51                  18.22                  20.11                  

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

(นายเดชา  ตุลานันท)์ (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)

ประธานกรรมการบริหาร        กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท)

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

ภาษีเงินได้ทีเ่กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน

ในภายหลัง

ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

         รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย

การเปลีย่นแปลงสุทธใินมูลค่ายุติธรรม

จ านวนสุทธทิีโ่อนไปยังก าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน

ในต่างประเทศ

ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ในภายหลัง

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ผลต่าง อ่ืนๆ 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       

การจัดสรรก าไรของปกี่อน
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (8,350,349)          (8,350,349)          (150,470)             (8,500,819)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      500,000              -                      (500,000)             -                      -                      -                      

การจัดสรรก าไรของปปีจัจุบนั
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (3,715,637)          (3,715,637)          (175,003)             (3,890,640)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      500,000              -                      (500,000)             -                      -                      -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.25 , 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      5,000,000           (5,000,000)          -                      -                      -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                      -                      -                      -                      (9,317,571)          (3,179,645)          277                     -                      -                      35,653,559         23,156,620         386,694              23,543,314         
โอนไปก าไรสะสม -                      -                      -                      (942,920)             -                      -                      -                      -                      -                      942,920              -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 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       

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       

การจัดสรรก าไรของปกี่อน
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (8,370,248)          (8,370,248)          (200,703)             (8,570,951)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      500,000              -                      (500,000)             -                      -                      -                      

การจัดสรรก าไรของปปีจัจุบนั
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (3,722,154)          (3,722,154)          (180,003)             (3,902,157)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      500,000              -                      (500,000)             -                      -                      -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.25 , 6.26 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      5,000,000           (5,000,000)          -                      -                      -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                      -                      -                      -                      (1,720,503)          (5,705,941)          1,575                  -                      -                      34,454,233         27,029,364         401,162              27,430,526         
โอนไปก าไรสะสม -                      -                      (5,607)                 (940,834)             -                      -                      -                      -                      -                      946,441              -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 19,088,429         56,346,232         16,824,012         5,600,324           28,135,072         (16,089,996)        2,045                  24,000,000         106,500,000       187,345,092       427,751,210       365,099              428,116,309       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
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หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ผลต่าง ยังไม่ได้จัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ จากการ ทุนส ารอง อ่ืน ๆ

ตีราคาท่ีดิน ตีราคาอาคาร 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       

การจัดสรรก าไรของปกี่อน
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      (8,350,349)          (8,350,349)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       500,000                -                      (500,000)             -                      

การจัดสรรก าไรของปปีจัจุบนั
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      (3,715,637)          (3,715,637)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       500,000                -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.25 , 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       (9,283,306)           (1,509,033)           -                       -                      38,716,478         27,924,139         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                       (939,248)              -                       -                       -                       -                      939,248              -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 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       

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       

การจัดสรรก าไรของปกี่อน
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      (8,370,248)          (8,370,248)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       500,000                -                      (500,000)             -                      

การจัดสรรก าไรของปปีจัจุบนั
เงินปนัผลจ่าย 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      (3,722,154)          (3,722,154)          
ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.25 , 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       500,000                -                      (500,000)             -                      
ส ารองอ่ืน ๆ 6.25 , 6.26 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5,000,000           (5,000,000)          -                      

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                       -                       -                       -                       (1,735,300)           (3,092,634)           -                       -                      33,423,956         28,596,022         
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       (5,607)                  (937,404)              -                       -                       -                       -                      943,011              -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 19,088,429           56,346,232           16,759,866           5,574,824             28,036,451           (9,987,545)           24,000,000           106,500,000       172,144,820       418,463,077       

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ประธานกรรมการบริหาร
(นายเดชา  ตุลานันท์)



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

46,431,919         44,271,104         44,008,167         45,324,544         

4,127,314           3,356,325           3,924,659           3,201,752           

31,208,166 18,358,031 30,601,427 17,545,193

1,142,911 3,606,499 1,142,911 3,606,499

(9,038,049) (866,826) (9,038,049) (866,826)

208,974 890,939 368,642 1,026,743

(270,285) 219,138 (17,068) 857

-                      66,340 -                      66,340

(20,272,149) (10,684,693) (19,610,308) (7,025,946)

507,458              2,675,906           507,458              2,675,906           

(92,582)               (77,695)               -                      -                      

909,267 1,058,423 514,489 429,783

(64,089) (3,272) (64,280) (2,304)

(46,722) 91,824 (46,751) 91,824

984,145 3,482,337 906,373 3,457,027

(71,071,455) (71,375,658) (68,254,949) (68,529,526)

(3,769,070) (3,781,176) (6,632,283) (12,200,147)

113,718,086 110,767,001 109,327,492 106,001,571

(40,865,236) (39,083,462) (39,015,108) (37,279,290)

3,767,549 3,898,498 3,592,262 3,672,659

(9,630,583) (12,134,523) (8,040,620) (10,716,622)

(637,904) (85,964) (657,998) (114,409)

101,084 85,574 (44,177) 29,384

47,348,749         54,734,670         43,472,289         50,395,012         

(20,810,795) (14,357,978) * (37,778,031) (19,836,032)

373,514 6,289,689 2,704,971 4,092,866

10,715,732 (88,376,984) 11,443,470 (80,419,545)

1,803,018 1,692,313 1,331,449 1,296,501

(38,638,815) (876,447) (41,367,622) (2,391,024)

* ธนาคารได้มีการเปลีย่นแปลงการแสดงรายการขอปีก่อน ทีน่ ามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับการแสดงรายการปีปัจจุบัน

สินทรัพย์อ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสัน้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้

ทรัพย์สินรอการขาย

รายได้ค้างรับอ่ืนเพ่ิมขึ้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

    ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ

รายได้เงินปันผล

เงินสดรับดอกเบีย้

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

เงินสดรับเงินปันผล

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิสี่วนได้เสีย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน (โอนกลับ)

ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนีส้ิน

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

ก าไรจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีต้ัดจ าหน่าย

(ก าไร) ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพ่ือค้า

ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

44,322,627         15,726,256         53,544,229 10,069,378

(2,515,800) 3,278,257 882,869 1,181,868

(1,699,853) (28,599) (1,710,983) (10,984)

223,516 (102,183) (14,541) (3,081)

15,068,983 (1,621,895) 17,563,391 1,303,152

56,190,876 (23,642,901) 50,071,491 (34,321,889)

(580,621,168) (406,898,932) (565,635,275) (396,232,943)

507,543,770       438,671,785       497,030,202       421,540,961       

(87,451,141) (61,740,676) (10,352,832) (10,550,169)

84,472,790         52,854,424         5,723,379           9,647,827           

(9,304,111) (3,388,875) (8,357,583) (3,144,206)

2,242,534           5,373,981           2,137,272           5,373,981           

(124,267) (200,001) (1,124,267) (200,001)

89,212                130,287              3,038,500           8,644,809           

(1,715,299) (1,686,958) (1,582,812) (1,586,272)

100,007              4,833                  76,499                2,704                  

(84,767,673) 23,119,868 (79,046,917) 33,496,691

6.2 -                      38,847,808 -                      38,847,808         

6.2 -                      (29,131,439) -                      (29,131,439)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ด้อยสิทธิ 6.2 36,727,413 -                      36,727,413         -                      

6.2 143,207 171,254 143,207 171,254

(12,092,402) (12,065,986) (12,092,402) (12,065,986)

(380,706) (325,473) -                      -                      

24,397,512 (2,503,836) 24,778,218 (2,178,363)

(124,694) (51,842) (119,519) (49,850)

(4,303,979) (3,078,711) (4,316,727) (3,053,411)

62,394,091         65,472,802         62,329,288         65,382,699         

6.1 58,090,112 62,394,091 58,012,561 62,329,288

(นายเดชา  ตุลานันท)์ (นายสุวรรณ  แทนสถิตย์)
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการรองผูจั้ดการใหญ่

เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

เงินกู้ยืมเพ่ิมขึ้น

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีมี่ต่อเงินสด

เงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดจ่ายในการซ้ือทีด่ิน อาคาร อุปกรณแ์ละสิทธกิารเช่า

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน

เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มีหลักประกัน

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินสดรับจากเงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินกู้ยืมระยะสัน้

หนีส้ินอ่ืน

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์เผือ่ขาย

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ขาย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 เร่ือง หน้า 
หมายเหตุข้อ  
1. ข้อมูลท่ัวไปและข้อก ำหนดของทำงรำชกำร 16 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร 16 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 21 
4. กำรบริหำรควำมเส่ียง 29 
5. กำรใช้ดุลยพินิจ และประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 42 
6. ข้อมูลเพิ่มเติม 43 
 6.1 เงินสด 43 
 6.2 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 43 
 6.3 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 44 
 6.4 ตรำสำรอนุพันธ์ 45 
 6.5 เงินลงทุนสุทธิ 47 
 6.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 49 
 6.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 51 
 6.8 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 56 
 6.9 ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 58 
 6.10 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 58 
 6.11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 61 
 6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 63 
 6.13 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 64 
 6.14 สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด 66 
 6.15 เงินรับฝำก 68 
 6.16 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หน้ีสิน) 69 
 6.17 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 70 
 6.18 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 71 
 6.19 หุ้นกู้ 72 
 6.20 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program 74 
 6.21 ประมำณกำรหนี้สิน 74 
 6.22 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 74 
 6.23 ทุนเรือนหุ้น 77 
 6.24 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities 78 



  

                                                                   - 15 -  
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 เร่ือง หน้า 
หมายเหตุข้อ  
 6.25 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น 79 
 6.26 กำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 79 
 6.27 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจ ำกัด 80 
 6.28 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ 80 
 6.29 คดีฟ้องร้อง 81 
 6.30 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 81 
 6.31 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 86 
 6.32 กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 86 
 6.33 สัญญำเช่ำระยะยำว 87 
 6.34 ส่วนงำนด ำเนินงำน 87 
 6.35 รำยได้ดอกเบี้ย 89 
 6.36 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 90 
 6.37 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 90 
 6.38 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 90 
 6.39 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 91 
 6.40 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 91 
 6.41 ภำษีเงินได้ 91 
 6.42 กำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยหุ้นเพื่อเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค

(PT Bank Permata Tbk) 
93 

 6.43 กำรอนุมัติงบกำรเงิน 93 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
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   
ซึ่งตำมแนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที    ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำร
ในกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรค ำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำร
ก ำหนด นอกจำกนั้น จ ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ 
น้ ำหนักของควำมเส่ียง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 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 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง 
กำรน ำเสนองบกำรเงิน และข้อบังคับของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท.  เรื่อง กำรจัดท ำ
และกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน    
ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 

 

งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชี 
 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ธนำคำรใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณและ
ตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน และจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดบัญชีที่รำยงำน ซึ่งผลทีเ่กิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ที่ส ำคัญได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 5 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรและข้อสมมติฐำนส ำคัญที่ใช้ได้ระบุไว้
ในหมำยเหตุต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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2.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.2.1 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน

กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภำวิชำชีพบัญชี
ได้ออกประกำศและลงในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป มำถือปฏิบัติซึ่งรวมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ โดยธนำคำรและบริษัทย่อยพิจำรณำรับรู้รำยได้ที่นอกเหนือจำกรำยได้
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  
ฉบับที่ 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 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุง ซึ่งได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ  
ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ในเรื่องเดียวกัน โดยน ำเสนอวิธีกำรบัญชีเดียวส ำหรับผู้เช่ำ (A 
Single Lessee Accounting Model) ผู้เช่ำจะต้องบันทึกสัญญำเช่ำระยะยำวเข้ำในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิในกำรใช้ (Right-of-use Asset) และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (Lease Liability) 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้เช่ำเนื่องจำกผู้ให้เช่ำยังคงบันทึก
บัญชีสัญญำเช่ำโดยแยกเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ธนำคำรได้ประเมินผลกระทบแล้ว
เห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญ  
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 มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับ 
  - กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน ใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

โดยพิจำรณำจำกประเภทของเครื่องมือทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและโมเดล
ธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 

  - กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำซึ่งใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit 
Loss) รำยกำรท่ีอยู่ในข่ำยต้องตั้งผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นครอบคลุม เงินให้สินเชื่อและ
ตรำสำรหนี้ที่มิได้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน รวมทั้งภำระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ และสัญญำ
ค้ ำประกันทำงกำรเงิน กิจกำรต้องรับรูค้่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
และกำรเปล่ียนแปลงของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงควำม
เส่ียงด้ำนเครดิตนับตั้งแต่กำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

  - กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ก ำหนดลักษณะของรำยกำรที่เข้ำเงื่อนไขกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ลักษณะ
ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีถูกป้องกันควำมเส่ียง และส ำหรับกำรวัดประสิทธิผล 
ให้พิจำรณำกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

  - กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะผสม ก ำหนดหลักกำรของกำรแสดงเป็นหนี้สินหรือ
ส่วนของเจ้ำของ และเงื่อนไขของกำรแสดงรำยกำรแบบหักกลบระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน 

  - กำรเปิดเผยข้อมูล ระบุข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินควำมมีนัยส ำคัญ
ของเครื่องมือทำงกำรเงินต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร รวมถึงลักษณะและระดับ
ควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกเครื่องมือทำงกำรเงินและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดังกล่ำว 

 

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน มำใช้จะท ำให้งบกำรเงินและนโยบำยกำรบัญชีของธนำคำรส ำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มีกำรเปล่ียนแปลงดังนี ้

 

กำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี้ 
ธนำคำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนีเ้ป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตัดจ ำหน่ำย หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business model) ของธนำคำรในกำรบริหำรสินทรพัย์ทำงกำรเงิน 
และตำมลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยจัดประเภทเป็น : 

   - สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อในกำรถือครองตำมโมเดล
ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำให้
เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนด 

   - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อ
ในกำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ีก ำหนด 
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   - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เมื่อถือครองตำมโมเดลธุรกิจไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรือข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิด
กระแสเงินสดไม่ได้เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนด 

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี้อำจถูกก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หำกกำร
ก ำหนดดังกล่ำวช่วยขจัดหรือลดควำมไม่สอดคล้องของกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทุกรำยกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ธนำคำรจัดประเภทเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รำยกำรที่
จัดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนของ
ธนำคำร 
 

สรุปกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญ มีดังนี ้
   - ยกเลิกกำรจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีที่จะถือจนครบก ำหนดและประเภทเผ่ือขำย และ

เงินลงทุนในตรำสำรทุนประเภทเผื่อขำยและเงินลงทุนทั่วไป 
   - จัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีที่จะถือจนครบก ำหนดเดิมทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วย

รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
   - จัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้เผ่ือขำยเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
   - จัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น บำงรำยกำรที่ธนำคำรจัดเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนของธนำคำรหรือตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตีควำม
ว่ำเป็นตรำสำรหนี้และกระแสเงินสดไม่ได้เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันท่ีก ำหนด 

   - ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่เลือกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว
ไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น เงินปันผลที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 

กำรจัดประเภทหน้ีสินทำงกำรเงิน 
กำรจัดประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินของธนำคำรเกือบทั้งหมดไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลง หนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่
ยังคงถูกวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ส ำหรับหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน มีเงื่อนไขในกำรก ำหนดให้รำยกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ดังนี้ 

   - ช่วยขจัดหรือลดผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีที่ไม่สอดคล้องกัน 
   - มีกำรบริหำรรวมกับกลุ่มตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้วยเกณฑ์มูลค่ำยุติธรรม  
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ข้อก ำหนดเรื่องกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน เป็นไปตำมโมเดล
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจำกกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำก
โมเดลไม่รองรับ (Management Overlay) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ก ำหนดให้ธนำคำรรับรู้ค่ำเผ่ือ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทุกตัวที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน รวมถึงภำระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยค่ำเผ่ือ
ดังกล่ำวต้องวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ เว้นแต่ 
กรณีที่ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก และกรณีสินทรัพย์มีกำร
ด้อยค่ำ ค่ำเผ่ือดังกล่ำวต้องวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของ
เครื่องมือทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี ้ท ำให้รับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิต
เร็วขึ้นกว่ำแนวทำงเดิม 
 

กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
ข้อก ำหนดโดยทั่วไปของกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพื่อท ำให้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเป็นไป
อย่ำงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียง มีควำมหลำกหลำยของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเส่ียง และ
ลักษณะของควำมเส่ียงที่ป้องกัน อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้มีข้อก ำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงแบบ
พลวัตร (Dynamic Risk Management) ดังนั้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ จึงให้ทำงเลือกทำงกำร
บัญชีที่ยังคงสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงปัจจุบันได้ 
 

การปฏิบัติช่วงการเปล่ียนแปลง 
การเปล่ียนนโยบายการบัญชีจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ต้องถือปฏิบัติย้อนหลัง ยกเว้นในส่วนท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีให้ทางเลือก ซึ่งธนาคารถือปฏิบัติดังนี้  
- ไม่ปรับงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง โดยรับรู้ผลต่างในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินกับก าไรสะสม 
และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การแสดงรายการของปี 2562 ไม่ได้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและไม่สามารถเปรียบเทียบกับการแสดงรายการ
ของปี 2563 ได้ 

- จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสินของธนาคารเป็นไปตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่  ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินครั้งแรก 

  

ทัง้นี้ ผลกระทบเชิงตัวเลขอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน 
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2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2562) 
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2562) ที่เกี่ยวข้องกับธนำคำร จ ำนวน 37 ฉบับ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้วเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 และวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักกำรที่เป็น
สำระส ำคัญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 
เป็นต้นไป 
 

2.3 งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่และ
สำขำธนำคำรทั้งหมดและบริษัทย่อย โดยได้ตัดรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่ส ำคัญระหว่ำงกันออก และได้รวมส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วม บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด  บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด  บริษัท บริหำร
สินทรัพย์ทวี จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด  
 

นอกจำกนั้น งบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) 
เบอร์ฮำด ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอก แคปปิตอล 
จ ำกัด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ 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 งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวมรำยกำรบัญชีของส ำนักงำนใหญ่
และสำขำธนำคำรท้ังหมด และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 

 

3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1    กำรรับรู้รำยได้ 
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำงและหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรให้สินเชื่อที่ค้ำ งช ำระเกิน 3 เดือน 
โดยถือเป็นรำยได้เมื่อได้รับช ำระและจะบันทึกบัญชียกเลิกรำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับที่รับรู้เป็นรำยได้ไว้แล้วทั้งหมด 
 

ธนำคำรรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมรับตำมเกณฑ์คงค้ำงเมื่อได้มีกำรให้บริกำรหรือด ำเนินกำรตำมภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน 
 

3.2    กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง  
 

3.3  เงินสด 
           เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหว่ำงเรียกเก็บ 
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3.4     ตรำสำรอนุพันธ์  
ตรำสำรอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท ำสัญญำ (Trade Date) และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมรับรู้และแสดงรวมอยู่ในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำ
และปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

ธนำคำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับสินทรัพย์  หนี้สิน รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
สถำนะสุทธิต่ำง ๆ หรือ กระแสเงินสด โดยธนำคำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรับตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำว  
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง ซึ่งจะใช้วิธีกำรบัญชี  (ตำมเกณฑ์คงค้ำง) ในลักษณะเดียวกับ
รำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง 
 

ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรมีกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตรำสำรอนุพันธ์และรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง  รวมถึงลักษณะของควำมเสี่ยง  วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงตลอดจน
ควำมมีประสิทธิผลของควำมสัมพันธ์ในกำรป้องกันควำมเส่ียง 
  

ธนำคำรหยุดใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง เมื่อตรำสำรอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงครบก ำหนด หรือเมื่อขำย  
หรือเมื่อไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง โดยต้องวัดมูลค่ำของตรำสำรอนุพันธ์ที่หยุดใช้
กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีเกณฑ์คงค้ำงกับมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุพันธ์ดังกล่ำวจะตัดจ ำหน่ำยและรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนอย่ำงสอดคล้องกับรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเส่ียง 
 

อนุพันธ์แฝง คือ ส่วนหนึ่งของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญำหลัก
ที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ โดยอนุพันธ์แฝงท ำให้บำงส่วนหรือทั้งหมดของกระแสเงินสดตำมสัญญำถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตำมตัวแปรที่ระบุไว้ในอนุพันธ์ ธนำคำรรับรู้รำยกำร จัดประเภท และบันทึกบัญชีของอนุพันธ์แฝงตำมประกำศ
ของ ธปท. โดยในกรณีของอนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงินแบบผสมที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจ  และควำมเส่ียงที่ไม่มี
ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสัญญำหลัก ซึ่งเมื่อแยกออกจำกสัญญำหลักยังมีลักษณะตรงตำมนิยำมของตรำสำรอนุพันธ์ 
โดยที่ตรำสำรกำรเงินแบบผสมดังกล่ำวไม่ได้ถูกวัดค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม  และรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมในก ำไรหรือขำดทุน  ธนำคำรจะรับรู้รำยกำรอนุพันธ์แฝงที่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวแยกออกจำกสัญญำหลัก
เสมือนเป็นตรำสำรอนุพันธ์หน่ึง และจัดเป็นรำยกำรประเภทเพื่อค้ำ ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรับรู้กำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ ส ำหรับสัญญำหลัก ธนำคำร
รับรู้รำยกำร จัดประเภท และวัดมูลค่ำตำมนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง  และในกรณีของอนุพันธ์แฝงในตรำสำรกำรเงิน
แบบผสมที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ธนำคำรบันทึกและจัดประเภทอนุพันธ์แฝงดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำหลัก 

 

3.5     เงินลงทุน 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน  และเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ 
เงินลงทุนเผ่ือขำย ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรก ณ วันที่มีกำรจ่ำยช ำระ (Settlement Date) ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด  ซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำยที่ได้มำเพื่อถือไว้         
ในระยะส้ันและมีวัตถุประสงค์เพื่อหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
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และแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และก ำไรและขำดทุน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยรับรู้เป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ตรำสำรหนี้ ซึ่งธนำคำรมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบก ำหนดไถ่ถอน  จัดประเภทเป็น
ตรำสำรหนี้ท่ีจะถือจนครบก ำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
 

ตรำสำรหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย ซึ่งไม่ได้
จัดประเภทไว้เป็นตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด หรือเงินลงทุนเพื่อค้ำ หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำยและแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยที่ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม จะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ำจะจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ไป ซึ่งจะบันทึกผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 
 

ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด และหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับรำคำซื้อขำย จะจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงด้วยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

บริษัทย่อย เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรมีอ ำนำจควบคุมเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมให้ได้มำซึ่งผลตอบแทนของธนำคำรตำมส่วนได้เสีย 
 

บริษัทร่วม เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรเข้ำไปมีอ ำนำจในกำรออกเสียงทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบำยดังกล่ำว 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสียสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

ธนำคำรแสดงเงินลงทุนที่โอนให้บริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้บริษัทย่อย โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำย 
และเงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวแสดงรวมอยู่ในหนี้สินอื่น ตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรโอน
และกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
 

ต้นทุนของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่จ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก  รำยได้ดอกเบี้ยจำกตรำสำรหนี้
รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กำรตัดจ ำหน่ำยส่วนเกินและส่วนลดใช้วิธีที่ท ำให้ได้รับผลตอบแทนในระดับที่สม่ ำเสมอ และ
แสดงอยู่ในรำยได้ดอกเบี้ย กำรรับรู้เงินปันผลใช้เกณฑ์คงค้ำงและได้รวมอยู่ในรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

เมื่อธนำคำรและบริษัทย่อยประเมินว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ จะบันทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น
จำกกำรด้อยค่ำ โดยแสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนส ำหรับตรำสำรทุน และหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรับตรำสำรหน้ี  
 

3.6   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้    
ธนำคำรรับรู้เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เมื่อมีกำรจ่ำยเงินให้ผู้กู้ โดยรับรู้ด้วยรำคำทุน  และตัดรำยกำรเมื่อได้รับช ำระ
หรือเมื่อตัดจ ำหน่ำย  
 

เงินเบิกเกินบัญชีแสดงยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทอื่นแสดงเฉพำะยอดเงินต้น (หมำยเหตุข้อ 6.7) 
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3.7    ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. ก ำหนดให้ธนำคำรพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยบัญชีหรือ
รำยลูกหนี้ก็ได้ ธนำคำรยังคงเลือกพิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเป็นรำยลูกหนี้ กล่ำวคือ ธนำคำร
พิจำรณำจัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รำยหนึ่ง ในระดับคุณภำพที่ต่ ำสุดของลูกหนี้รำยนั้น  และตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตำมกำรจัดชั้นดังกล่ำว  นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ด ำเนินกำรสอบทำนคุณภำพสินเชื่อตำมหลักเกณฑ์ที่
ธปท. ก ำหนด 
 

ธนำคำรพิจำรณำกันเงินส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดย ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้น
และกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน ลงวันท่ี 10 มิถุนำยน 2559  
 

ธนำคำรพิจำรณำกันเงินส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับสินเชื่อด้อยคุณภำพด้วยผลต่ำงของยอดหนี้คงค้ำง
ตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือผลต่ ำงของยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชี
กับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน  ในส่วนของค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ส ำหรับสินเชื่อไม่ด้อยคุณภำพ ธนำคำรพิจำรณำกันส ำรองตำมอัตรำขั้นต่ ำที่ ธปท . ก ำหนด โดยสินเชื่อที่มีลักษณะ
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกัน อำจพิจำรณำกันเงินส ำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูล
ผลสูญเสียจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หำได้ในปัจจุบัน (Current Observable Data) (หมำยเหตุข้อ 6.7.1) 
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้พิจำรณำค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนดโดย ธปท. โดยได้ค ำนึงถึง
ผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและกฎหมำย รวมทั้งปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ที่อำจกระทบ
ควำมสำมำรถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในกำรปฏิบัติตำมสัญญำเงินกู้ยืม 
 

กำรตัดจ ำหน่ำยหนี้เป็นสูญ กระท ำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บหนี้รำยนั้นไม่ได้ หนี้สูญรับคืนบันทึกบัญชี
โดยน ำมำเพิ่มค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 

เมื่อธนำคำรเกิดผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ธนำคำรจะปรับลดรำยกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญพร้อมทั้ง  
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส ำหรับลูกหนี้รำยนั้น ๆ  

 

3.8    กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
ธนำคำรใช้วิธีในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ  โดยกำรลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้ำงรับ กำรรับโอนสินทรัพย์ 
กำรรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของลูกหน้ี และกำรปรับเงื่อนไขกำรช ำระหนี้     
 

ส ำหรับกำรรับโอนสินทรัพย์หรือรับโอนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของลูกหนี้  เพื่อช ำระหนี้ตำมสัญญำ
ปรับโครงสร้ำงหนี้นั้น  ธนำคำรยึดหลักควำมระมัดระวังในกำรบันทึกรับรู้สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอน โดยบันทึก
ด้วยมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงภำระหนี้ตำมบัญชีหรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ ซึ่งให้ผลแตกต่ำงที่ไม่มีนัยส ำคัญ
จำกกำรบันทึกรับโอนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ตำมมำตรฐำนกำรบัญช ีเรื่อง กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
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ส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ด้วยวิธีปรับเงื่อนไขกำรช ำระหนี้นั้น ธนำคำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหนี้จำกมูลค่ำ
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ธนำคำรใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ 
(MLR) ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นอัตรำคิดลดในกำรประเมินผลขำดทุนที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตจำกกำรปรับเงื่อนไข และบันทึกผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดังกล่ำว เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดรำยกำร 
หลังจำกนั้น ธนำคำรจะท ำกำรประเมินผลขำดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตดังกล่ำวทุก ๆ งวด โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยสินเชื่อ
ตำมประกำศของธนำคำร ณ วันที่ในงบกำรเงินเป็นอัตรำคิดลด และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงของผลขำดทุนดังกล่ำว 
โดยกำรเพิ่มหรือลดค่ำใช้จ่ำยในบัญชีขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 

 

3.9   ทรัพย์สินรอกำรขำย 
ทรัพย์สินรอกำรขำย ประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ซึ่งแสดงในรำคำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงต้นทุนหรือรำคำตลำด
ในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกับปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผล
ต่อรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยส่วนลดที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นต้น  
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินรอกำรขำยรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมี
กำรจ ำหน่ำย 
 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมประกำศ  ธปท.  เ รื่ อ ง  อสั งหำริมทรัพย์ รอกำรขำย  และเ รื่ อ ง  หลัก เกณฑ์กำรซื้ อ
หรือมีไว้ซึ่งอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่ส ำหรับประกอบธุรกิจหรือส ำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน 
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2552 และเรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน หมวดกำรบัญชีส ำหรับ
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2558 

 

3.10    ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ที่ดินแสดงในรำคำที่ตีใหม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลักเกณฑ์ของ  ธปท. โดยใช้วิธีรำคำตลำด
ส ำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับอำคำร  ซึ่งรำคำดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนโดย
คณะกรรมกำรอนุมัติรำคำ และบันทึกมูลค่ำส่วนเพิ่มขึ ้นไว้ในบัญชีส ำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและ
อำคำร ซึ่งแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของ ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรส่วนที่ตีรำคำเพิ่มรับรู้ เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำนอื่น และโอนส ำรองส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำก ำไรสะสมโดยตรงในจ ำนวนเ ดียวกันกับ
ค่ำเส่ือมรำคำดังกล่ำว  มูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำน ำไปปรับลดส่วนที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้ส ำหรับสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน 
ส ำหรับมูลค่ำส่วนลดจำกกำรตีรำคำที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจ ำหน่ำย ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรคงเหลือจะถูกโอนเข้ำก ำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำย 
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ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
 

อำคำรท่ีตีรำคำใหม่    20 - 30 ปี 
อำคำรท่ีสร้ำงใหม่    20 ปี 
อุปกรณ์    3 - 5 ปี 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก ำหนด 
 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำก
กำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น  
เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
 

3.11    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ปี  
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก ำหนด  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดกำรด้อยค่ำจะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรด้อยค่ำ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
 

3.12     สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิตำมสัญญำเช่ำแสดงในรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย กำรตัดจ ำหน่ำยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 2 - 30 ปี 

 

3.13   ประมำณกำรหนี้สิน       
ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนี้สินที่ได้มีกำรรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับภำระผูกพันที่เป็นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน (หมำยเหตุข้อ 6.22) 
ค่ำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนี้สินอื่น 
 

ธนำคำรบันทึกประมำณกำรหนี้สินเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นและเป็นประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนี้สินอย่ำงสม่ ำเสมอ และบันทึกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรหนี้สินโดยกำรเพิ่มหรือลด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
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3.14   รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
3.14.1   สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

รำยกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศบันทึกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละแห่ง 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้วยสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงิน  
 

3.14.2   กำรแปลงค่ำรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีเกิดรำยกำร   
 

ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน  แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีเกิดรำยกำรหรือ ณ วันท่ีมีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรซื้อขำยและแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ แสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำก
ธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ  

 

3.14.3  กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่มีสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนท่ีมิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ณ วันที่รำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ด้วยอัตรำอ้ำงอิงของ ธปท. ทุกวันส้ินเดือน   
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของเจ้ำของ
โดยรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

3.15    ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
3.15.1  โครงกำรสมทบเงิน 

ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับพนักงำนตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่เป็นหน่วยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริษัทย่อยในประเทศ และพนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  ซึ่งพนักงำน
จะได้รับประโยชน์ดังกล่ำวตำมข้อบังคับของกองทุน 
 

ส ำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซึ่งตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ 
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนักงำนสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ 
 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพจัดเป็นโครงกำรสมทบเงิน จ ำนวนเงินที่ธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเมื่อพนักงำนได้ให้บริกำร 
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3.15.2  โครงกำรผลประโยชน์ 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมข้อตกลงของกำรจ้ำงงำน 
กำรประมำณกำรหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงำนค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ ่งใช้เทคนิค
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) อันเป็นประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน และปัจจัยอื่น ๆ  
 

ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิ จำกมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์ เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน   
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย รับรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

3.16    ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรับรู้ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยหรือจะได้รับคืนจำกหน่วยงำนจัดเก็บภำษี  โดยค ำนวณ
จำกก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษีประจ ำงวด และใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้ หรือที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ีรำยงำน  
 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรขำดทุนทำงภำษี (ฐำนภำษี) ธนำคำรรับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว  
ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยช ำระหนี้สิน โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับรำยกำรท่ีบันทึกในส่วนของเจ้ำของ รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้ำของ  
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบรำยกำรได้เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภำษีเงินได้นี้
ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องจะมีโอกำสได้ใช้จริง 
 

3.17   ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่ และออกจ ำหน่ำยเพิ่ม
ในแต่ละงวดถัวเฉล่ีย โดยให้น้ ำหนักตำมเวลำ และจ ำนวนเงินท่ีรับช ำระ  
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับปรุงก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรที่เป็นของหุ้นสำมัญและจ ำนวนหุ้นสำมัญด้วย
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด  
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4.  การบริหารความเสี่ยง 
 

4.1  ข้อมูลควำมเส่ียงของธนำคำร 
คณะกรรมกำรก ำกับควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนดูแล
และติดตำมควำมเส่ียงของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของธนำคำรท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับควำมเส่ียงได้น ำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยเฉพำะในด้ำนกำรด ำรงเงินกองทุนให้เพียงพอที่จะรองรับควำมเส่ียงตำมหลักเกณฑ์ 
Basel III และเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ได้รับอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม 
 

ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรประกอบด้วยกระบวนกำรที่ส ำคัญคือ กำรระบุควำมเส่ียงส ำคัญซึ่งจะส่งผล
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเส่ียงแต่ละประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเส่ียง
ให้อยู่ภำยในระดับที่เหมำะสมภำยใต้นโยบำยที่ธนำคำรก ำหนด และกำรรำยง ำนควำมเสี่ยงประเภทต่ำง  ๆ   
ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือจัดกำรควำมเส่ียงได้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 

หลักกำรส ำคัญของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมเส่ียงอยู่ในระดับที่ได้รับกำรอนุมัติ ตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบำยควำมเส่ียงโดยรวมของธนำคำรท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหน่วยงำนบริหำร
ควำมเส่ียงท ำหน้ำที่ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

 

4.1.1   ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้สินเชื่อ กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้
ในสัญญำได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือจ ำนวนเงินท่ีธนำคำรอำจต้องจ่ำยช ำระตำมภำระผูกพันในกรณีท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมสัญญำดังกล่ำวได้  
 

ธนำคำรได้ก ำหนดกระบวนกำรอ ำนวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงกำรก ำหนดนโยบำยสินเชื่อ กำรจัดระดับควำมเส่ียง
ด้ำนสินเชื่อของลูกค้ำ ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและอ ำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อตำมระดับต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภท
ธุรกิจและ/หรือขนำดของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไป ธนำคำรจะพิจำรณำวัตถุประสงค์
ในกำรขอกู้ ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมเป็นไปได้
ทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเชื่อ รวมถึง
ระดับควำมเส่ียงของสินเชื่อเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้มีกำรก ำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตด้วย 
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4.1.2   ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยอันจะมีผล
ในทำงลบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและ/หรือในอนำคต ควำมเส่ียงของอัตรำดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจำก
กำรจัดโครงสร้ำงและลักษณะของรำยกำรในสินทรัพย์และหน้ีสิน นอกจำกนี้ยังเกิดจำกระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
ในกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงรำยกำรทำงด้ำนสินทรัพย์และหนี้สินอีกด้วย  
 

ธนำคำรประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรก ำกับควำมเส่ียงก ำหนด ธนำคำร
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจ และดูแลผลกระทบต่อเงินกองทุน
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยมีกำรท ำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
 

ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยหรือระยะเวลำ
ครบก ำหนดตำมสัญญำแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 
 

                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 343,179 44,549 8,221 1,831 - 75,381 - 473,161 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 15,970 68,444 118,420 267,228 76,436 - - 546,498 
    เงินให้สินเช่ือ 1,329,475 379,513 202,063 66,461 3,378 9,444 70,975 2,061,309 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,354,988 316,140 566,950 21,950 - 110,764 - 2,370,792 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 78,124 23,494 11,533 8,810 650 11,735 - 134,346 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 5,523 - - - - - - 5,523 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 8 57 24,433 57,711 62,472 - - 144,681 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 345,208 33,266 11,762 2,949 - 59,166 - 452,351 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 21,774 21,621 102,222 282,729 17,871 - - 446,217 
    เงินให้สินเช่ือ 1,349,860 346,953 222,873 76,381 5,925 9,742 71,426 2,083,160 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,317,049 339,575 548,030 21,628 - 100,188 - 2,326,470 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 78,339 23,005 6,938 8,973 3,484 16,123 - 136,862 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,223 - - - - - - 7,223 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9 140 - 68,359 47,840 - - 116,348 

 

 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 331,050 35,956 3,827 1,831 - 70,672 - 443,336 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 15,970 54,733 110,346 259,754 76,436 - - 517,239 
    เงินให้สินเช่ือ 1,291,748 365,647 196,634 66,461 3,378 9,444 69,771 2,003,083 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,335,184 309,233 547,958 12,893 - 110,767 - 2,316,035 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 76,893 22,685 8,297 8,810 650 11,942 - 129,277 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 5,488 - - - - - - 5,488 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 8 - 24,125 57,711 62,472 - - 144,316 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ย 
ได้ทันท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สินเช่ือ      
ที่หยุด 

รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 324,393 21,734 3,764 3,126 - 52,541 - 405,558 
    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 7,908 20,397 98,519 277,136 17,871 - - 421,831 
    เงินให้สินเช่ือ 1,326,713 334,597 212,825 69,682 1,634 9,742 70,456 2,025,649 
หน้ีสินทางการเงิน         
    เงินรับฝำก 1,294,711 331,899 520,195 15,497 - 100,188 - 2,262,490 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำร         
        และตลำดเงิน 72,102 19,922 6,938 9,619 3,484 16,329 - 128,394 
    หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,199 - - - - - - 7,199 
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9 14 - 68,358 47,840 - - 116,221 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของอัตรำดอกเบี้ยคงที่และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวของเงินให้สินเชื่อเฉพำะในประเทศ  ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี ้

                                      

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 379,048 408,637 379,048 408,637 
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 1,346,862 1,328,908 1,343,248 1,326,718 
        รวม 1,725,910 1,737,545 1,722,296 1,735,355 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2562 2561 
 ยอดคงเหลือ

เฉล่ีย 
รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 500,364 8,995 1.80 481,103 8,397 1.75 
        เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 493,014 10,309 2.09 460,149 9,199 2.00 
        เงินให้สินเช่ือ 2,030,107 93,155 4.59 2,025,402 93,131 4.60 
                รวม 3,023,485 112,459  2,966,654 110,727  
หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย       
        เงินรับฝำก 2,347,185 23,044 0.98 2,318,609 21,762 0.94 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 139,224 1,981 1.42 158,312 2,142 1.35 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 122,983 6,397 5.20 104,552 5,561 5.32 
                รวม 2,609,392 31,422  2,581,473 29,465  

 
 

                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2562 2561 
 ยอดคงเหลือ

เฉล่ีย 
รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

ยอดคงเหลือ
เฉล่ีย 

รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย 

อัตราร้อยละ 
เฉล่ียต่อปี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้       
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 467,546 8,106 1.73 432,982 6,826 1.58 
        เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 464,385 9,625 2.07 440,597 8,737 1.98 
        เงินให้สินเช่ือ 1,973,033 90,293 4.58 1,971,807 90,411 4.59 
                รวม 2,904,964 108,024  2,845,386 105,974  
หน้ีสินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย       
        เงินรับฝำก 2,290,934 21,544 0.94 2,259,501 20,123 0.89 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 134,977 1,870 1.39 152,055 1,885 1.24 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 122,570 6,397 5.22 104,370 5,561 5.33 
                รวม 2,548,481 29,811  2,515,926 27,569  
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4.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เป็นผลจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งอำจก่อให้เกิดฐำนะเกินดุลหรือขำดดุลในเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  
เมื่ออัตรำแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลง จึงอำจกระทบต่อผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนได้ 

  

 ธนำคำรบริหำรฐำนะเงินตรำต่ำงประเทศภำยใต้ข้อก ำหนดของทำงกำรและเพดำนควำมเสี่ยงภำยในที่
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินและคณะกรรมกำรก ำกับควำมเส่ียงก ำหนด 

  

4.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 
ควำมเส่ียงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ของตรำสำรทุน หรือหุ้นทุน และมีผลท ำให้ฐำนะของเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีมูลค่ำลดลง หรือท ำให้เกิด
ควำมผันผวนต่อก ำไร (ขำดทุน) 
 

ธนำคำรลงทุนในตรำสำรทุนโดยลงทุนภำยใต้ข้อก ำหนดของทำงกำร และนโยบำยกำรลงทุนของธนำคำร   
 

4.1.5      ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถช ำระหนี้สินและ
ภำระผูกพันตำมสัญญำ วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุน
ที่เหมำะสมและเพียงพอท่ีจะช ำระภำระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนำคต ในขณะเดียวกันยังสำมำรถน ำเงินทุน
ไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสมในภำวะที่ตลำดเอื้ออ ำนวยอีกด้วย 
 

ธนำคำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องตำมนโยบำยและหลักกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหน้ีสิน
เป็นผู้ก ำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทำงกำร 
โดยมีสำยบริหำรกำรเงินเป็นหน่วยงำนหลักท ำหน้ำที่บริหำรสภำพคล่องตำมนโยบำยดังกล่ำว  และหน่วยงำน
ควำมเส่ียงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้บ่งชี้ ประเมิน ติดตำม รำยงำนและควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่
ภำยใต้เพดำนควำมเส่ียงที่ก ำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจ ำ 
 

ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย  โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ  
ซึ่งมีกำรกระจำยตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝำกและอำยุครบก ำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรบริหำรสภำพคล่อง
ผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนภำยในประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำและตลำดซื้อคืน  (Swap and 
Repurchase Market) และมีกำรบริหำรสภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนต่ำงประเทศ  โดยอำจ
ด ำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร  เป็นต้น 
ธนำคำรมุ่งด ำเนินกำรให้มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำมสภำพตลำดและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคล่องอย่ำงใกล้ชิดทั้งในระยะส้ันและระยะยำว  ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยำวจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรอ ำนวยสินเชื่อ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลูกค้ำของธนำคำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  ตลอดจนวำงแผนกำรระดม
เงินทุนระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว  ธนำคำรจัดให้มี
สินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและพร้อมจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำร  เพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืน
หน้ีสินและภำระผูกพันและด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่นทั้งในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต  
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 ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 ดังนี ้ 

 

                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
   2562 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 471,330 1,831 - - - 473,161 

        ตรำสำรอนุพันธ์ 11,845 17,179 20,783 - - 49,807 
        เงินลงทุน 191,545 278,064 76,889 102,936 - 649,434 
        เงินให้สินเช่ือ 861,179 700,311 428,939 - 70,880 2,061,309 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,348,842 21,950 - - - 2,370,792 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     120,376 13,320 650 - - 134,346 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 5,523 - - - - 5,523 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 5,894 12,400 19,543 - - 37,837 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 24,498 57,711 62,472 - - 144,681 

 
 

                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
   2561 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 449,402 2,949 - - - 452,351 

        ตรำสำรอนุพันธ์ 10,381 7,806 10,463 - - 28,650 
        เงินลงทุน 145,295 284,505 18,037 110,559 - 558,396 
        เงินให้สินเช่ือ 884,806 734,445 393,163 - 70,746 2,083,160 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,304,842 21,628 - - - 2,326,470 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     122,142 11,236 3,484 - - 136,862 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,223 - - - - 7,223 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 7,621 4,834 9,883 - - 22,338 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 150 68,358 47,840 - - 116,348 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2562 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 441,505 1,831 - - - 443,336 

        ตรำสำรอนุพันธ์ 11,725 17,179 20,783 - - 49,687 
        เงินลงทุน 169,760 270,590 76,889 131,711 - 648,950 
        เงินให้สินเช่ือ 823,739 686,962 422,611 - 69,771 2,003,083 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,303,142 12,893 - - - 2,316,035 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     115,307 13,320 650 - - 129,277 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 5,488 - - - - 5,488 
        ตรำสำรอนุพันธ์    5,428 12,400 19,543 - - 37,371 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 24,133 57,711 62,472 - - 144,316 

 
 

                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   2561 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือท่ีหยุด 
รับรู้รายได้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 402,432 3,126 - - - 405,558 
        ตรำสำรอนุพันธ์ 10,066 7,806 10,462 - - 28,334 
        เงินลงทุน 123,957 278,911 18,038 142,080 - 562,986 
        เงินให้สินเช่ือ 844,998 722,915 387,280 - 70,456 2,025,649 
หน้ีสินทางการเงิน       
        เงินรับฝำก 2,246,993 15,497 - - - 2,262,490 
        รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน     113,674 11,236 3,484 - - 128,394 
        หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 7,199 - - - - 7,199 
        ตรำสำรอนุพันธ์    7,137 4,834 9,883 - - 21,854 
        ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 23 68,358 47,840 - - 116,221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไม่รวมรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและดอกเบี้ยค้ำงรับ 
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4.2 มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 

 

                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 58,090 58,090 62,394 62,394 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 472,349 472,349 450,700 450,700 
ตรำสำรอนุพันธ์ 49,807 50,315 28,650 28,581 
เงินลงทุนสุทธิ 649,434 651,479 558,396 635,701 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ     
     ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,891,046 1,891,046 1,935,781 1,935,781 

                รวม 3,120,726 3,123,279 3,035,921 3,113,157 
หน้ีสินทางการเงิน     

เงินรับฝำก 2,370,792 2,370,792 2,326,470 2,326,470 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 134,346 134,346 136,862 136,862 
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 5,523 5,523 7,223 7,223 
ตรำสำรอนุพันธ์ 37,837 39,413 22,338 22,828 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 144,208 162,138 116,019 128,669 
เงินกู้ยืม 473 473 329 329 

                รวม 2,693,179 2,712,685 2,609,241 2,622,381 
 
 

                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 58,013 58,013 62,329 62,329 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 442,584 442,584 404,378 404,378 
ตรำสำรอนุพันธ์ 49,687 50,201 28,334 28,266 
เงินลงทุนสุทธิ 648,950 660,685 562,986 601,919 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ     
     ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1,836,722 1,836,722 1,881,395 1,881,395 
            รวม 3,035,956 3,048,205 2,939,422 2,978,287 

หน้ีสินทางการเงิน     
เงินรับฝำก 2,316,035 2,316,035 2,262,490 2,262,490 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 129,277 129,277 128,394 128,394 
หนี้สินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 5,488 5,488 7,199 7,199 
ตรำสำรอนุพันธ์ 37,371 38,958 21,854 22,344 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 143,843 161,773 115,892 128,542 

                เงินกู้ยืม 473 473 329 329 
               รวม 2,632,487 2,652,004 2,536,158 2,549,298 
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เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ และรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหักค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

วิธีกำรและข้อสมมติฐำนท่ีธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย 
มีดังนี ้
 

มูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธ ิ
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม ค ำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในตลำด  

 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
ส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะและวันครบก ำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถื อได้  
 

กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้  
- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้อัตรำ

ผลตอบแทนของตรำสำรหนีท้ี่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพรโ่ดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ส ำหรับตรำสำรหนี้ท่ีมิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉล่ียของสถำบันกำรเงินท่ีเชื่อถือได้ 3 แห่ง 

- ตรำสำรหนี้ท่ีออกจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้ 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ

ครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อส้ินวันท ำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อ
ครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน 
- เงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตัวแปร

จำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจ ำกัดในกำรซื้อขำย สภำพคล่อง และอัตรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงกำรใช้รำยกำรซื้อขำยในตลำดล่ำสุดของผู้ซื้อขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมี
ควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรใช้วิธี
คิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 

 

ตรำสำรหนี้ท่ีออก แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกรำคำซื้อ-ขำยในตลำด  
 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติ
ในตลำดหลักระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำท ำรำยกำรได้ มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกก ำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย 
ตลำดที่มีสภำพคล่องเป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำด
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ไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนท่ีผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำ
ในกรณีท่ีเหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
  2562 2561 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 50,315 - 50,315 - 28,581 - 28,581 
          เงินลงทุนสุทธิ 85,478 502,855 - 588,333 92,491 412,863 - 505,354 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ 361 39,052 - 39,413 300 22,528 - 22,828 
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพยท์ำงกำรเงิน         
          เงินลงทุนสุทธิ 3,117 20,374 39,655 63,146 2,676 66,623 61,048 130,347 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนี้ที่ออก - 162,138 - 162,138 - 128,669 - 128,669 

 
 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2562 2561 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 50,201 - 50,201 - 28,266 - 28,266 
          เงินลงทุนสุทธิ 80,384 484,931 - 565,315 89,945 399,067 - 489,012 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรอนุพันธ์ - 38,958 - 38,958 - 22,344 - 22,344 
รำยกำรที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทุนสุทธิ 3,117 7,317 84,936 95,370 2,676 2,857 107,374 112,907 
    หนี้สินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนี้ที่ออก - 161,773 - 161,773 - 128,542 - 128,542 
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กำรก ำหนดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม  
ระดับ 1  - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน 
ระดับ 2  - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)

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

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 

ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment)  เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่
ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำย ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น 
 

4.3    กำรด ำรงเงินกองทุน 
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรด ำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด   
โดยธนำคำรมีกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
เพื่อประกอบกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรด้ำนเงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม 
 

ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. ได้ก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุน
ขั้นต่ ำ โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 
จนอัตรำส่วนเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 และในเดือนกันยำยน 2560 ธปท. ได้ออกประกำศเรื่อง 
แนวทำงกำรระบุและกำรก ำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically 
Important Banks: D-SIBs) โดยก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบต้องด ำรง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียงเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกร้อยละ 1 โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันท่ี   1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตรำส่วนกำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤตต่อ
สินทรัพย์เส่ียง เป็นดังนี ้

 

 อัตราร้อยละ 
 2562 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 
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นอกจำกนี้ ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วง
เศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50   
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงและเงินกองทุนตำมกฎหมำย
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี ้

                                 

                                                                                อัตราร้อยละ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1      
    ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.01 16.43 17.14 16.24 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.01 16.43 17.14 16.24 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 20.04 17.96 20.20 17.78 
 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 406,529 390,369 399,842 374,633 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 406,463 390,309 399,842 374,633 
        ทุนช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
        ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 
        ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 24,000 23,000 24,000 23,000 
        เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ 106,500 101,500 106,500 101,500 
        ก ำไรสุทธคิงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร 170,789 152,107 157,182 132,089 
        รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 33,678 42,039 39,600 45,361 
         รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (3,938) (3,771) (2,874) (2,751) 
   เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 66 60 - - 
     
เงินกองทุนช้ันท่ี 2 72,211 36,194 71,420 35,312 
     
เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 478,740 426,563 471,262 409,945 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหน้ีรำยใหญ่ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (หมำยเหตุข้อ 6.18) ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้นับ
เข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 25 กันยำยน 2562  
 

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
และเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง 
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล   www.bangkokbank.com/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทำงกำรเงิน/Basel III-หลักกำรท่ี 3 
วันท่ีเปิดเผยข้อมูล       31 ตุลำคม 2562 
ข้อมูล ณ วันท่ี            30 มิถุนำยน 2562 
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5.  การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 

5.1      ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
ธนำคำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำเกิดขึ้นและพิจำรณำว่ำเงินลงทุนมีกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวลดลงต่ ำกว่ำรำคำทุนอย่ำงมีสำระส ำคัญและอย่ำงต่อเนื่อง กำรพิจำรณำ
ควำมมีสำระส ำคัญและระยะเวลำควำมต่อเนื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนำคำร ในกำรใช้ดุลยพินิจดังกล่ำว  ธนำคำร
ได้ประเมินถึงควำมผันผวนของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนและปัจจัยอื่น ซึ่งรวมถึงประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเส่ือมถอยในสถำนะทำงกำรเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ และภำวะแวดล้อมกำรประกอบกำรในอุตสำหกรรม
ของผู้ออกหลักทรัพย์   

 

5.2      ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ธนำคำรกันเงินส ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำร ซึ่งรวมถึง
กำรพิจำรณำข้อบ่งชี้ที่ส่งผลทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้  ประมำณกำรกระแสเงินสดจำกหลักประกัน ระยะเวลำของกระแสเงินสด ผลสูญเสีย   
ที่อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ตลอดจนสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตรำกำรผิดนัดช ำระหนี้ ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรทบทวน
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  

 

5.3      ประมำณกำรหนี้สิน 

ธนำคำรต้องใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับรู้ประมำณกำรหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
โดยพิจำรณำจำกลักษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดประมำณกำรหนี้สิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระหนี้สินดังกล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิที่จะจ่ำยในอนำคต 
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำได้ท ำขึ้นจำกประสบกำรณ์และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดท ำงบกำรเงิน โดยมีกำรทบทวนจ ำนวน
ที่ประมำณไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ 
 

ส ำหรับกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนักงำนหลังออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์  มีกำร
ประมำณกำรโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผู้ค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน 
เช่น อัตรำคิดลด ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อัตรำมรณะ 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เป็นต้น ต้นทุนบริกำรในอดีตที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขโครงกำร จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
งบก ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรแก้ไขโครงกำรเกิดขึ้น โดยใช้ดุลยพินิจว่ำภำระผูกพันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเสมือนแน่นอนแล้วว่ำ
กฎหมำยใหม่จะได้รับกำรบัญญัติขึ้นตำมข้อก ำหนดที่ร่ำงไว้  
 

5.4     มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กรณีที่สินทรัพย์และหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม  โดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในตลำด รวมถึงกำรอ้ำงอิงกับรำคำตลำดของเครื่องมือทำงกำรเงินอื่นที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ ำลองกำรค ำนวณรำคำ 
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ธนำคำรได้ใช้ดุลยพินิจที่ดีที่สุดในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน   อย่ำงไรก็ตำมวิธีประมำณกำร
และสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมยังคงเป็นกำรคำดกำรณ์  ดังนั้น กำรใช้วิธีกำรประมำณ และ /หรือ 
สมมติฐำนในสภำวะกำรณ์ที่แตกต่ำงกันออกไปอำจจะมีผลกระทบที่มีสำระส ำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมที่ประมำณไว้ 
 

6.   ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

6.1 เงินสด                           
เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      2562 2561 2562 2561 
           เงินสด 58,010 62,300 57,933 62,235 
           เงินสดรับล่วงหน้ำจำกธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์     
                 และบริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 80 94 80 94 
                 รวม  58,090 62,394 58,013 62,329 

 

6.2     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  
รำยกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ส ำคัญ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน       
    ในส่วนของเจ้ำของลดลง (1,721) (9,318) (1,735) (9,283) 
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรรับช ำระหนี้/     
    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว 1,471 1,940 1,471 1,940 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำก ำไรสะสม 946 943 943 939 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของ     
    ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม     
          ก ำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 9,038 867 9,038 867 
          กำรตัดจ ำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ 276 240 276 240 
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6.3     รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธ ิ(สินทรัพย์) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 30,087 232,410 262,497 19,483 220,027 239,510 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,109 23,749 24,858 3,021 7,285 10,306 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 1,913 12,702 14,615 1,079 19,408 20,487 
        รวม 33,109 268,861 301,970 23,583 246,720 270,303 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 97 97 - 148 148 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27) (1,029) (1,056) (17) (1,360) (1,377) 
        รวมในประเทศ 33,082 267,929 301,011 23,566 245,508 269,074 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 19,810 84,517 104,327 20,851 76,534 97,385 
เงินเยน 15,678 3,608 19,286 6,454 7,071 13,525 
เงินยูโร 554 7,673 8,227 1,132 3,780 4,912 
เงินสกุลอ่ืน 12,229 27,122 39,351 11,243 54,983 66,226 
        รวม 48,271 122,920 171,191 39,680 142,368 182,048 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 354 354 2 265 267 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (207) (207) - (689) (689) 
        รวมต่ำงประเทศ 48,271 123,067 171,338 39,682 141,944 181,626 
        รวมในประเทศและ                                                               
            ต่างประเทศ   81,353 390,996 472,349 63,248 387,452 450,700 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 30,087 232,410 262,497 19,483 220,027 239,510 
ธนำคำรพำณิชย์ - 18,150 18,150 6 3,300 3,306 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 1,913 12,702 14,615 1,079 19,408 20,487 
        รวม 32,000 263,262 295,262 20,568 242,735 263,303 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 66 66 - 134 134 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27) (1,029) (1,056) (17) (1,360) (1,377) 
        รวมในประเทศ 31,973 262,299 294,272 20,551 241,509 262,060 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 19,543 81,119 100,662 20,172 74,140 94,312 
เงินเยน 15,678 3,608 19,286 6,454 7,071 13,525 
เงินยูโร 548 7,673 8,221 1,119 3,780 4,899 
เงินสกุลอ่ืน 7,523 12,382 19,905 5,307 24,212 29,519 
        รวม 43,292 104,782 148,074 33,052 109,203 142,255 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 283 283 - 132 132 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (45) (45) - (69) (69) 
        รวมต่ำงประเทศ 43,292 105,020 148,312 33,052 109,266 142,318 
        รวมในประเทศและ                                                               
            ต่างประเทศ   75,265 367,319 442,584 53,603 350,775 404,378 

 

6.4       ตรำสำรอนุพันธ์ 
มูลค่ำยุติธรรมและจ ำนวนเงินตำมสัญญำแบ่งตำมประเภทควำมเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน     
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน       
ตามสัญญา  ตามเกณฑ์คงค้าง ตามเกณฑ์คงค้าง 

 สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 
อัตรำแลกเปลี่ยน 32,164 17,245 1,091,796 20,522 11,924 1,403,260 
อัตรำดอกเบี้ย 17,638 20,231 1,064,586 8,126 10,114 961,569 
อ่ืน ๆ 5 361 9,887 2 300 10,372 
        รวม 49,807 37,837 2,166,269 28,650 22,338 2,375,201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                   - 46 -  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 

 ประเภทความเส่ียง มูลค่ายตุิธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน     
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี จ านวนเงิน      
ตามสัญญา  ตามเกณฑ์คงค้าง ตามเกณฑ์คงค้าง 

 สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 
อัตรำแลกเปลี่ยน 32,049 17,140 1,077,158 20,208 11,740 1,383,684 
อัตรำดอกเบี้ย 17,638 20,231 1,064,585 8,126 10,114 961,569 
        รวม 49,687 37,371 2,141,743 28,334 21,854 2,345,253 

 

สัดส่วนกำรท ำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำ โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตำมสัญญำ ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 2561 2562 2561 
สถำบันกำรเงิน 80.74 76.42 81.14 76.87 
บริษัทในกลุ่ม - - 0.10 - 
บุคคลภำยนอก 19.26 23.58 18.76 23.13 
         รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ตรำสำรอนุพันธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มูลค่ำผันแปรไปตำมกำรเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่อ้ำงอิงในสัญญำ เช่น  
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปล่ียน ดัชนีรำคำ ดัชนีอัตรำ หรือมูลค่ำของสินทรัพย์อ้ำงอิง  เป็นต้น  จ ำนวนเงินตำมสัญญำของ
ตรำสำรอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงระดับของควำมผูกพันของธนำคำรในตรำสำรอนุพันธ์แต่ละประเภท แต่มิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเส่ียงด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนุพันธ์ท่ีส ำคัญของธนำคำรมีดังนี้  
 

ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สัญญำที่ก ำหนดอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต  

โดยในสัญญำจะระบุให้มีกำรส่งมอบเงินสดระหว่ำงคู่สัญญำด้วยอัตรำแลกเปล่ียนที่ระบุไว้ในสัญญำ ณ วันที่ก ำหนดไว้
ในอนำคต 

- สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปล่ียนเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่ำง
สองสกุลเงินกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลง 

 

ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย  
สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ย คือ สัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแลกเปล่ียนดอกเบี้ยกับคู่สัญญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน
ในสกุลเงินเดียวกับเงินต้น โดยจะไม่มีกำรแลกเปล่ียนเงินต้น 
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6.5   เงินลงทุนสุทธิ 
6.5.1  เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 2561 2562 2561 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อค้ำ     
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 8,320 4,950 8,320 4,950 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 198 56 198 56 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 5,095 2,510 - - 
        รวม  13,613 7,516 8,518 5,006 

 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 2561 2562 2561 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
    หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 327,327 293,834 327,327 293,834 
    ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 66,072 37,328 65,520 36,788 
    ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 113,747 82,707 98,068 73,352 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 47,141 60,160 47,141 60,160 
    ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 9,844 11,531 9,844 11,531 
    อ่ืน ๆ 10,589 12,278 8,897 8,341 
        รวม  574,720 497,838 556,797 484,006 

 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 2561 2562 2561 
 ราคาทุน/ 

ราคาทุน           
ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน          

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน           

ตัดจ าหน่าย 
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด     
 หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 19,328 15,757 7,032 2,046 
 ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 3,929 4,092 3,197 3,312 
        รวม  23,257 19,849 10,229 5,358 
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                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2562 2561 2562 2561 
 ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 

เงินลงทุนทั่วไป     
 ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 8,689 6,878 7,839 6,729 
 ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 36,029 32,941 35,763 32,830 
        รวม  44,718 39,819 43,602 39,559 
   หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (8,611) (8,234) (8,611) (8,234) 
        รวม 36,107 31,585 34,991 31,325 
     
        รวมเงินลงทุนสุทธิ  647,697 556,788 610,535 525,695 

 

เงินลงทุนจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.14     
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำรงอยู่ของกิจกำร
หรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน 
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 32 บริษัท 
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำไว้แล้ว  256 ล้ำนบำท และ
บริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 3 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนตำมบัญชี 4 
ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 0 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 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 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำวคงเหลือ จ ำนวน 
328 ล้ำนบำท และ 372 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
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6.5.2  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของทุนที่ช ำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจ ำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี ้

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 12 12 12 12 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 187 187 187 187 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 41 41 41 41 
อ่ืน ๆ 2,243 2,039 2,243 2,039 
        รวม 2,483 2,279 2,483 2,279 

 

6.6      เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ      
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปน้ี 
 

            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

           ช่ือบริษัท ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงินลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
           บริษัทร่วม                          

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     22.17           - 118            - 109 - 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ     35.88     35.88        201 201 820 748 
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     30.00     30.00 15 15 441 468 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     14.26     13.84 13   7 273 226 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ     69.08     69.08       362       362 94 166 
   รวม            709        585 1,737 1,608 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ     (2)  (2) - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ             707       583 1,737 1,608 
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            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงินลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   2562 2561 2562 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 1,500 500 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมัญ 75.00 75.00 183 183 
บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) หลักทรัพย ์ หุ้นสำมัญ 99.91 99.91 4,772 4,772 
           บริษัทร่วม       
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 22.17 - 118 - 
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 14.26 13.84 13 7 
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด บริกำร หุ้นสำมัญ 69.08 69.08 362 362 
  รวม     38,512 37,388 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ     (97) (97) 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     38,415 37,291 

 

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  
 

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนำคำร มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยเรียกช ำระค่ำหุ้นครั้งแรกเมี่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 จ ำนวนหุ้นละ 
2.50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท ต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2562 บริษัทได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มอีกหุ้นละ 5 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 1,000 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทมีทุนช ำระแล้ว 1,500 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ช ำระค่ำหุ้นที่เพิ่มดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้วโดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น 100% 
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ มีดังนี้ 
 

                            หน่วย : ล้านบาท 
  ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2562 2561 
ก ำไรสุทธิ 578 696 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 578 696 
 

6.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธ ิ
6.7.1  จ ำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบัญชี 103,798 108,023 103,048 107,200 
เงินให้กู้ยืม 1,545,259 1,544,772 1,493,469 1,492,223 
ตั๋วเงิน 411,100 428,747 405,392 424,566 
อ่ืน ๆ 1,678 2,161 1,678 2,160 
หัก   รำยได้รอตัดบัญชี (526) (543) (504) (500) 
       รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจำกรำยได้รอตัดบัญชี 2,061,309 2,083,160 2,003,083 2,025,649 
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับ  4,013 5,624 3,894 5,487 
       รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจำกรำยได้     
           รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ 2,065,322 2,088,784 2,006,977 2,031,136 
หัก   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
         เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
         - รำยสินเช่ือ (48,329) (52,568) (47,083) (51,729) 
         - รำยกลุ่ม (6,343) (6,052) (6,343) (6,052) 
         เงินส ำรองส่วนเกิน (113,094) (88,968) (110,319) (86,545) 
               รวม (167,766) (147,588) (163,745) (144,326) 
 หัก   ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำก     
            กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (6,510) (5,415) (6,510) (5,415) 
        รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิ                                  1,891,046 1,935,781 1,836,722 1,881,395 

 

6.7.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
ของ ธปท. ซึ่งหมำยถึงเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยรวมรำยกำรระหว่ำง
ธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้  

 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 79,149 80,137 78,093 79,279 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือรวม 3.39 3.42 3.44 3.48 
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภำพหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 28,368 26,412 28,203 26,171 
คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเช่ือสุทธิ 1.24 1.15 1.27 1.18 
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6.7.3  จ ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหน้ี  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,498,727 31,355 1,530,082 1,482,750 32,512 1,515,262 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 61,917 260,218 322,135 67,763 248,330 316,093 
เงินสกุลอ่ืน 15,866 193,226 209,092 50,280 201,525 251,805 
        รวม 1,576,510 484,799 2,061,309 1,600,793 482,367 2,083,160 

 
 

                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,495,113 31,355 1,526,468 1,483,271 32,512 1,515,783 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 61,917 254,381 316,298 67,763 241,818 309,581 
เงินสกุลอ่ืน 15,866 144,451 160,317 50,280 150,005 200,285 
        รวม                1,572,896 430,187 2,003,083 1,601,314 424,335 2,025,649 

 

6.7.4  จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจและกำรจัดชั้นตำมเกณฑ์ที ่ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 58,829 2,045 207 93 395 61,569 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 676,883 30,670 2,483 8,372 37,571 755,979 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 186,640 7,089 2,088 1,257 3,662 200,736 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 441,639 20,759 2,800 625 4,336 470,159 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 237,949 2,589 1,865 3,039 5,755 251,197 
อ่ืน ๆ 312,919 4,149 283 1,136 3,182 321,669 
       รวม                       1,914,859 67,301 9,726 14,522 54,901 2,061,309 

 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 50,061 705 288 178 266 51,498 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 743,379 21,312 1,932 12,626 40,232 819,481 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 188,864 6,410 1,032 1,422 4,872 202,600 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 438,322 12,476 182 1,301 3,688 455,969 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 229,928 2,351 1,799 1,703 4,266 240,047 
อ่ืน ๆ 306,353 2,862 183 3,654 513 313,565 
       รวม                       1,956,907 46,116 5,416 20,884 53,837 2,083,160 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 56,733 1,993 207 93 395 59,421 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 651,232 30,458 2,483 7,904 37,099 729,176 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 178,564 7,067 2,088 1,257 3,652 192,628 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 432,199 20,759 2,800 625 4,336 460,719 
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย 237,943 2,588 1,865 3,039 5,744 251,179 
อ่ืน ๆ 301,457 3,997 283 1,042 3,181 309,960 
       รวม                       1,858,128 66,862 9,726 13,960 54,407 2,003,083 

 
 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 47,808 705 288 178 266 49,245 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 712,232 21,312 1,927 12,600 39,524 787,595 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 180,899 6,410 1,032 1,422 4,861 194,624 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 429,337 12,474 182 1,301 3,688 446,982 
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัย 229,919 2,350 1,797 1,702 4,257 240,025 
อ่ืน ๆ 300,265 2,659 183 3,559 512 307,178 
       รวม                       1,900,460 45,910 5,409 20,762 53,108 2,025,649 

 

6.7.5   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินเชื่อจัดชั้นและค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ดังนี้ 

                        

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,918,520 1,267,640 1 16,119 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 67,596 33,359 2 848 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,783 1,358 100 1,359 
จัดชั้นสงสัย 14,522 6,259 100 6,259 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 54,901 30,087 100 30,087 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    113,094 
               รวม 2,065,322 1,338,703  167,766 

 
 



  

                                                                   - 54 -  
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนีแ้ละ 
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 ำรองส่วนที่เกินเกณฑ ์ธปท.    88,968 
               รวม 2,088,784 1,355,234  147,588 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
 เงินให้สินเช่ือ         

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ   
หน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราที่ใช้ใน 
การตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อ                 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ที่ธนาคารได้ตั้งไว้ 

เงินส ำรองขั้นต่ ำตำมเกณฑ์ ธปท.     
จัดชั้นปกติ 1,861,672 1,223,874 1 15,716 
จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 67,155 33,154 2 844 
จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,783 1,358 100 1,359 
จัดชั้นสงสัย 13,960 5,696 100 5,696 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 54,407 29,811 100 29,811 

เงินส ำรองส่วนที่เกินเกณฑ์ ธปท.    110,319 
               รวม 2,006,977 1,293,893  163,745 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 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 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวมค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
จ ำนวน 6,343 ล้ำนบำท และ 6,052 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ที่ได้มำจำกกำรกันส ำรองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective 
Approach) ส ำหรับเงินให้สินเชื่อที่จัดชั้นปกติและกล่ำวถึงเป็นพิเศษ  

 

6.7.6      กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีที่มีปัญหำ 
รำยละเอียดของหน้ีที่ปรับโครงสร้ำงหน้ีแล้วของธนำคำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
แยกตำมวิธีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี  มีดังนี้ 

 

                                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 

ประเภทสินทรัพย์ท่ีรับโอน มูลค่ายุติธรรม 

รับโอนสินทรัพย์ 21                 910 ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง, เครื่องจักร         910 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ 6,118            68,274 - - 
        รวม 6,139            69,184   

 

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้นมีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย 5 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้  
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 69,184 ล้ำนบำท 

 

                                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วิธีการปรับโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย จ านวนหน้ีตามบัญชี 
ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ 

ประเภทสินทรัพย์ท่ีรับโอน มูลค่ายุติธรรม 

รับโอนสินทรัพย์   10 278 ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้ำง, หุ้นทุน          278  
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้หลำยลักษณะ 6,213            53,490 - - 
        รวม 6,223            53,768   
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กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ข้ำงต้นมีอำยุสัญญำถัวเฉล่ีย  6 ปี และมีจ ำนวนหนี้ตำมบัญชีหลังปรับโครงสร้ำงหนี้  
ณ วันท ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี จ ำนวน 53,768 ล้ำนบำท 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีดอกเบี้ยรับจำกหนี้ท่ีปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้ว จ ำนวน  
3,036 ล้ำนบำท และ 3,075 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมียอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้แล้ว
จ ำนวน 102,958 ล้ำนบำท และ 92,337 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

ธนำคำรมิได้แสดงข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี ส ำหรับงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวไม่แตกต่ำงจำกข้อมูลส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 

6.8 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนทีเ่กิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 16,215 591 1,018 10,608 30,188 88,968 147,588 
หนี้สงสัยจะสูญ (96) 257 341 (4,349) 9,515 26,324 31,992 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,516 - 1,516 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (11,132) - (11,132) 
อ่ืน ๆ - - - - - (2,198) (2,198) 
ยอดปลายปี       16,119 848 1,359 6,259 30,087 113,094 167,766 
 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 14,983 591 5,275 10,387 36,471 70,004 137,711 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,232 - (4,257) 221 354 19,567 17,117 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,121 - 1,121 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (7,758) - (7,758) 
อ่ืน ๆ - - - - - (603) (603) 
ยอดปลายปี       16,215 591 1,018 10,608 30,188 88,968 147,588 
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                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 15,798 587 1,018 10,513 29,865 86,545 144,326 
หนี้สงสัยจะสูญ (82) 257 341 (4,817) 9,549 25,691 30,939 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,456 - 1,456 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (11,059) - (11,059) 
อ่ืน ๆ - - - - - (1,917) (1,917) 
ยอดปลายปี          15,716 844 1,359 5,696 29,811 110,319 163,745 
 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 

 ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ        

ส่วนที่เกิน 
เกณฑ์ของ 
ธปท. 

รวม 

ยอดต้นปี 14,688 585 5,272 10,293 35,648 68,025 134,511 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,110 2 (4,254) 220 376 18,986 16,440 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 1,102 - 1,102 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (7,261) - (7,261) 
อ่ืน ๆ - - - - - (466) (466) 
ยอดปลายปี          15,798 587 1,018 10,513 29,865 86,545 144,326 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 
167,766 ล้ำนบำท และ 147,588 ล้ำนบำท และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 163,745 ล้ำนบำท และ 
144,326 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสูงกว่ำจ ำนวนที่ประมำณไว้
ตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดย ธปท. ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 113,094 ล้ำนบำท และ 88,968 ล้ำนบำท และส ำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 110,319 ล้ำนบำท และ 86,545 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (หมำยเหตุข้อ 3.7) 
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6.9 ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 
ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

          

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดต้นปี 5,415 2,310 5,415 2,310 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 2,642 3,614 2,642 3,614 
ตัดจ ำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี (1,547) (509) (1,547) (509) 
ยอดปลายปี                                 6,510 5,415 6,510 5,415 

 

6.10 ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 
ทรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย       ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย    ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 16,830 1,568 (2,488) 15,910 
สังหำริมทรัพย์ 158 2 (91) 69 
        รวม 16,988 1,570 (2,579) 15,979 

    อ่ืน ๆ 53 - (53) - 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 17,041 1,570 (2,632) 15,979 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (6,437) (909) 730 (6,616) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                10,604 661 (1,902) 9,363 

 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย       ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย    ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 16,859 1,988 (2,017) 16,830 
สังหำริมทรัพย์ 134 24 - 158 
        รวม 16,993 2,012 (2,017) 16,988 

    อ่ืน ๆ 65 - (12) 53 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 17,058 2,012 (2,029) 17,041 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (5,643) (1,058) 264 (6,437) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                11,415 954 (1,765) 10,604 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน  15,910 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน  11,025 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 4,885 ล้ำนบำท  

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน  16,830 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 12,102 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 4,728 ล้ำนบำท  

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นป ี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 12,873 1,568 (1,610) 12,831 
สังหำริมทรัพย์ 158 2 (91) 69 
        รวม 13,031 1,570 (1,701) 12,900 

    อ่ืน ๆ 53 - (53) - 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 13,084 1,570 (1,754) 12,900 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (4,341) (515) 324 (4,532) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                8,743 1,055 (1,430) 8,368 

 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นป ี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี้     

อสังหำริมทรัพย์ 12,416 1,988 (1,531) 12,873 
สังหำริมทรัพย์ 134 24 - 158 
        รวม 12,550 2,012 (1,531) 13,031 

    อ่ืน ๆ 65 - (12) 53 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 12,615 2,012 (1,543) 13,084 
    หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (4,085) (429) 173 (4,341) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                8,530 1,583 (1,370) 8,743 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 12,831 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 8,452 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 4,379 ล้ำนบำท  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ธนำคำรมีอสังหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี้ จ ำนวน 12,873 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสังหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 8,994 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 3,879 ล้ำนบำท  
 
 



  

                                                                   - 60 -  
 

ทรัพย์สินรอกำรขำยจัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 6.14 
 

ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมประกำศ ธปท. เรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน 
หมวดกำรบัญชีส ำหรับกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2558 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรดังกล่ำว 
ดังนี ้

 

                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

  2562 2561 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีท่ีใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 10 - - 11 1 - 
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวน - 2,120 (50) - 1,074 (23) 

 
 

                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

  2562 2561 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีท่ีใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บุคคลทั่วไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 10 - - 11 1 - 
ขำยให้บุคคลทั่วไป รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวน - 1,012 (45) - 784 (22) 
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6.11  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 
ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
    ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 

รับโอน 
จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน            
    รำคำทุนเดิม 7,612 - (2) (105) 7,505 - - - - - 7,505 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 20,823 - (7) (155) 20,661 - - - - - 20,661 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (704) - - 28 (676) - - - - - (676) 
 อาคาร            
    รำคำทุนเดิม 3,519 35 (178) (119) 3,257 727 421 (178) (22) 948 2,309 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,338 - - (64) 12,274 4,228 1,177 - (10) 5,395 6,879 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (217) - - 10 (207) (48) (14) - 3 (59) (148) 
 อุปกรณ์ 22,503 1,683 (1,436) (76) 22,674 19,046 1,516 (1,425) (68) 19,069 3,605 
 อื่น ๆ 646 1,112 (1,136) (3) 619 - - - - - 619 
        รวม 66,520 2,830 (2,759) (484) 66,107 23,953 3,100 (1,603) (97) 25,353 40,754 

 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
    ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 

รับโอน 
จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน            
    รำคำทุนเดิม 7,640 - - (28) 7,612 - - - - - 7,612 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 20,919 - - (96) 20,823 - - - - - 20,823 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (705) - - 1 (704) - - - - - (704) 
 อาคาร            
    รำคำทุนเดิม 3,553 25 (9) (50) 3,519 544 196 (9) (4) 727 2,792 
    ส่วนที่ตีรำคำเพ่ิม (พ.ศ. 2558) 12,376 - - (38) 12,338 3,054 1,179 - (5) 4,228 8,110 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (216) - - (1) (217) (34) (14) - - (48) (169) 
 อุปกรณ์ 21,852 1,296 (611) (34) 22,503 18,315 1,366 (605) (30) 19,046 3,457 
 อื่น ๆ 294 625 (273) - 646 - - - - - 646 
        รวม 65,713 1,946 (893) (246) 66,520 21,879 2,727 (614) (39) 23,953 42,567 

 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรก ำหนดระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ซึ่งมีรำคำทุน จ ำนวน 15,761 ล้ำนบำท และ 15,903 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
    ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 

รับโอน 
จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน            
    รำคำทุนเดิม 7,607 - (2) (106) 7,499 - - - - - 7,499 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 20,766 - (7) (151) 20,608 - - - - - 20,608 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (704) - - 28 (676) - - - - - (676) 
 อาคาร            
    รำคำทุนเดิม 2,404 32 (178) (44) 2,214 614 347 (178) (10) 773 1,441 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,291 - - (61) 12,230 4,211 1,172 - (9) 5,374 6,856 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (217) - - 10 (207) (48) (14) - 3 (59) (148) 
 อุปกรณ์ 21,391 1,589 (1,388) (55) 21,537 18,205 1,417 (1,378) (47) 18,197 3,340 
 อื่น ๆ 624 1,071 (1,109) (1) 585 - - - - - 585 
        รวม 64,162 2,692 (2,684) (380) 63,790 22,982 2,922 (1,556) (63) 24,285 39,505 

 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 

  ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
    ยอดต้นปี เพิ่มข้ึน/ 

รับโอน 
จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเส่ือม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธ ิ
ที่ดิน            
    รำคำทุนเดิม 7,635 - - (28) 7,607 - - - - - 7,607 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 20,861 - - (95) 20,766 - - - - - 20,766 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (705) - - 1 (704) - - - - - (704) 
 อาคาร            
    รำคำทุนเดิม 2,401 25 (9) (13) 2,404 458 165 (8) (1) 614 1,790 
    ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2558) 12,328 - - (37) 12,291 3,042 1,174 - (5) 4,211 8,080 
    ส่วนที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2558) (216) - - (1) (217) (34) (14) - - (48) (169) 
 อุปกรณ์ 20,789 1,206 (588) (16) 21,391 17,536 1,267 (584) (14) 18,205 3,186 
 อื่น ๆ 278 593 (247) - 624 - - - - - 624 
        รวม 63,371 1,824 (844) (189) 64,162 21,002 2,592 (592) (20) 22,982 41,180 

 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 
ของกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (กำรก ำหนดระดับของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 4.2) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีอุปกรณ์ที่คิดค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน 
จ ำนวน 15,115 ล้ำนบำท และ 15,304 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธ ิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 

       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายป ี

ยอดต้นป ี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,728 8,918 (50) (7,744) 3,852 2,229 688 (36) (13) 2,868 984 
อ่ืน ๆ 581 203 (7) (1) 776 - - - - - 776 
        รวม 3,309 9,121 (57) (7,745) 4,628 2,229 688 (36) (13) 2,868 1,760 

 
 

       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายป ี

ยอดต้นป ี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,644 176 (83) (9) 2,728 1,959 323 (44) (9) 2,229 499 
อ่ืน ๆ 347 277 (43) - 581 - - - - - 581 
        รวม 2,991 453 (126) (9) 3,309 1,959 323 (44) (9) 2,229 1,080 

 
 

        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อืน่ ๆ ยอด    
ปลายป ี

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,407 8,881 (35) (7,733) 3,520 1,997 664 (35) (3) 2,623 897 
อ่ืน ๆ 581 203 (7) (1) 776 - - - - - 776 
        รวม 2,988 9,084 (42) (7,734) 4,296 1,997 664 (35) (3) 2,623 1,673 

 
 

        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 

  ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอดต้นปี  เพิ่มข้ึน/  

รับโอน 
จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายป ี

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2,340 109 (40) (2) 2,407 1,734 304 (40) (1) 1,997 410 
อ่ืน ๆ 346 277 (42) - 581 - - - - - 581 
        รวม 2,686 386 (82) (2) 2,988 1,734 304 (40) (1) 1,997 991 
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6.13   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
ประกอบด้วย  

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4,542 4,091 3,361 2,948 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 2,364 1,399 2,159 1,187 
        สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 2,178 2,692 1,202 1,761 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้ 
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ยอดต้นปี รายการทีร่ับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 3,458 63 245 - 3,766 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 9,298 (1,172) - (216) 7,910 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,288 36 - - 1,324 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 241 (8) - 34 267 
ประมำณกำรหนี้สิน 3,363 84 338 (3) 3,782 
อ่ืน ๆ 3,639 3,817 - (4) 7,452 
        รวม 21,287 2,820 583 (189) 24,501 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 8,590 13 (243) - 8,360 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 132 38 - - 170 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 5,886 (235) - - 5,651 
อ่ืน ๆ 3,987 4,155 - - 8,142 
        รวม 18,595 3,971 (243) - 22,323 
      
        สุทธ ิ 2,692 (1,151) 826 (189) 2,178 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 2,716 386 356 - 3,458 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 7,955 1,498 - (155) 9,298 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,129 159 - - 1,288 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 222 (6) - 25 241 
ประมำณกำรหนี้สิน 2,761 681 (75) (4) 3,363 
อ่ืน ๆ 3,642 1 - (4) 3,639 
        รวม 18,425 2,719 281 (138) 21,287 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 10,631 2 (2,043) - 8,590 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ - 132 - - 132 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 (2) - - - 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,116 (229) - (1) 5,886 
อ่ืน ๆ 3,742 245 - - 3,987 
        รวม 20,491 148 (2,043) (1) 18,595 
      
        สุทธ ิ (2,066) 2,571 2,324 (137) 2,692 

 
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 3,451 67 247 - 3,765 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 8,569 (1,258) - (152) 7,159 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 868 38 - - 906 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 241 (8) - 34 267 
ประมำณกำรหนี้สิน 3,321 70 340 (3) 3,728 
อ่ืน ๆ 3,612 3,781 - (3) 7,390 
        รวม 20,062 2,690 587 (124) 23,215 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 8,333 - (249) - 8,084 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 132 39 - - 171 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 5,865 (244) - - 5,621 
อ่ืน ๆ 3,971 4,166 - - 8,137 
        รวม 18,301 3,961 (249) - 22,013 
      
        สุทธ ิ 1,761 (1,271) 836 (124) 1,202 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2561 
 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน 

ก าไรหรือขาดทุน 
รายการที่รับรู้ใน 
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 2,701 386 364 - 3,451 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 7,334 1,352 - (117) 8,569 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 817 51 - - 868 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 222 (6) - 25 241 
ประมำณกำรหนี้สิน 2,725 676 (76) (4) 3,321 
อ่ืน ๆ 3,557 56 - (1) 3,612 
        รวม 17,356 2,515 288 (97) 20,062 
      

   หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุน 10,363 (1) (2,029) - 8,333 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ - 132 - - 132 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 2 (2) - - - 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,093 (228) - - 5,865 
อ่ืน ๆ 3,739 232 - - 3,971 
        รวม 20,197 133 (2,029) - 18,301 
      
        สุทธ ิ (2,841) 2,382 2,317 (97) 1,761 

 

6.14   สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด  
สินทรัพย์จัดชั้นตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,918,520 - - - 1,918,520 

จัดชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ 67,596 - - - 67,596 

จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,783 - - - 9,783 

จัดชั้นสงสัย 14,522 - - - 14,522 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 54,901 14,481 1,963 1,227 72,572 

        รวม 2,065,322 14,481 1,963 1,227 2,082,993 
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                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนีแ้ละ 
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 
 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 
 เงินให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนี้และ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินลงทุน ทรัพย์สิน          
รอการขาย 

สินทรัพย์อื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 1,861,672 - - - 1,861,672 

จัดชัน้กล่ำวถึงเป็นพิเศษ 67,155 - - - 67,155 

จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,783 - - - 
0.0 

9,783 

จัดชั้นสงสัย 13,960 - - - 13,960 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 54,407 14,512 378 1,225 70,522 

        รวม 2,006,977 14,512 378 1,225 2,023,092 
 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 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 
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6.15 เงินรับฝำก 
6.15.1   จ ำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 113,067 101,557 110,767 100,188 
ออมทรัพย์ 1,145,106 1,117,522 1,135,203 1,105,667 
จ่ำยคืนเม่ือสิ้นระยะเวลำ 1,109,151 1,104,812 1,067,329 1,054,837 
บัตรเงินฝำก 3,468 2,579 2,736 1,798 
        รวม  2,370,792 2,326,470 2,316,035 2,262,490 

 

6.15.2 จ ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,990,674 125,212 2,115,886 1,952,933 124,747 2,077,680 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 36,793 53,203 89,996 34,827 57,452 92,279 
เงินสกุลอ่ืน 21,716 143,194 164,910 21,839 134,672 156,511 
        รวม                  2,049,183 321,609 2,370,792 2,009,599 316,871 2,326,470 

  
 

                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
เงินบำท 1,991,263 125,201 2,116,464 1,953,231 124,733 2,077,964 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 36,768 52,068 88,836 34,796 57,069 91,865 
เงินสกุลอ่ืน 14,811 95,924 110,735 13,587 79,074 92,661 
        รวม                  2,042,842 273,193 2,316,035 2,001,614 260,876 2,262,490 
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6.16   รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หน้ีสิน) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนี้สิน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 100 - 100 657 - 657 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,100 41,360 42,460 1,091 25,950 27,041 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 118 18,934 19,052 105 21,200 21,305 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 9,291 851 10,142 12,377 659 13,036 
        รวมในประเทศ 10,609 61,145 71,754 14,230 47,809 62,039 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 1,958 25,866 27,824 2,257 30,884 33,141 
เงินเยน 2 13,355 13,357 2 7,005 7,007 
เงินยูโร 900 279 1,179 204 3,141 3,345 
เงินสกุลอ่ืน 5,752 14,480 20,232 7,535 23,795 31,330 
       รวมต่ำงประเทศ 8,612 53,980 62,592 9,998 64,825 74,823 
       รวมในประเทศและ       
           ต่างประเทศ     19,221 115,125 134,346 24,228 112,634 136,862 

  

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนำคำรแห่งประเทศไทย       
    และกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูฯ 100 - 100 657 - 657 
ธนำคำรพำณิชย์ 1,099 41,360 42,459 1,091 25,950 27,041 
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 118 18,934 19,052 105 21,200 21,305 
สถำบันกำรเงินอ่ืน 9,598 851 10,449 12,707 689 13,396 
        รวมในประเทศ 10,915 61,145 72,060 14,560 47,839 62,399 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 1,996 24,815 26,811 2,294 29,723 32,017 
เงินเยน 34 13,355 13,389 31 7,005 7,036 
เงินยูโร 929 279 1,208 270 3,141 3,411 
เงินสกุลอ่ืน 5,822 9,987 15,809 7,588 15,943 23,531 
       รวมต่ำงประเทศ 8,781 48,436 57,217 10,183 55,812 65,995 
       รวมในประเทศและ       
           ต่างประเทศ     19,696 109,581 129,277 24,743 103,651 128,394 
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6.17 ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 
6.17.1  จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหล่งเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  
 

                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ       
    ไม่มีหลักประกัน - 99,530 99,530 - 107,027 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ     - 49,757 49,757 - 14,587 14,587 
ตั๋วแลกเงิน 8 - 8 23 - 23 
อ่ืน ๆ 838 - 838 456 - 456 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (5,452) (5,452) - (5,745) (5,745) 
        รวม                          846 143,835 144,681 479 115,869 116,348 

 
 

                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและ        
    ไม่มีหลักประกัน - 99,530 99,530 - 107,027 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ - 49,757 49,757 - 14,587 14,587 

          ตั๋วแลกเงิน 8 - 8 23 - 23 
อ่ืน ๆ 473 - 473 329 - 329 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม - (5,452) (5,452) - (5,745) (5,745) 
        รวม                          481 143,835 144,316 352 115,869 116,221 

 

6.17.2 จ ำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วันครบก ำหนดไถ่ถอน และอัตรำดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561  

 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 
 2562 2561 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2563 - 2571 3.875% - 5.00% 99,530 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 - 2577 3.733% - 9.025%  49,757 14,587 
ตั๋วแลกเงิน บำท 2563 0.00% - 1.00%  8 23 
อ่ืน ๆ บำท 2563 - 2567 0.00% - 1.40% 838 456 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม    (5,452) (5,745) 

                      รวม    144,681 116,348 
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                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ประเภท สกุลเงิน ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย จ านวนเงิน 
 2562 2561 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ดอลลำร์สหรัฐฯ 2563 - 2571 3.875% - 5.00% 99,530 107,027 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ 2572 - 2577 3.733% - 9.025%  49,757 14,587 
ตั๋วแลกเงิน บำท 2563 0.00% - 1.00%  8 23 
อ่ืน ๆ บำท 2564 - 2567 0.00% 473 329 
หัก ส่วนลดมูลค่ำเงินกู้ยืม    (5,452) (5,745) 

                      รวม    144,316 116,221 
 

6.18 หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2542  ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 9.025 ต่อปี 
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี 
จ ำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จ ำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมในรำคำตลำดซึ่งต่ ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บันทึกบัญชีส ำหรับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกับ 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตัดจ ำหน่ำยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่ไถ่ถอนทุกเดือน จนถึงวันครบก ำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ประเภทไม่มีหลักประกัน  
 

เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนก ำหนดต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และผู้ลงทุนสถำบัน ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท  อำยุ 10 ปี 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี ต่อมำเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ประเภทไม่มีหลักประกัน 
จ ำนวน 20,000 ล้ำนบำท อำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปทีั้งจ ำนวนก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนโดยได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว   
 

เมื่อวันท่ี 25 กันยำยน 2562 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำร 
ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตัดหนี้ตำมตรำสำรเป็นหนี้สูญได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดต่อ ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 1,200 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 15 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.733 ต่อปี  ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เป็นจ ำนวน 1,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้นับเข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 
25 กันยำยน 2562 
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6.19 หุ้นกู้ 
เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548  ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 9 เมษำยน 2547 ซึ่งอนุมัติเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทั้งประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ /หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไปก็ได้  ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น 
โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวน 500 ล้ำนหุ้น 
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 
(หมำยเหตุข้อ 6.23) 
 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2549 ธนำคำรได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ให้เสนอขำยหุ้นกู้ระยะสั้นได้ภำยในวงเงิน 30,000 ล้ำนบำท โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง ทั้งนี้ ธนำคำรได้ออกหุ้นกู้ระยะส้ัน
ดังกล่ำวแล้ว จ ำนวน 5 ชุด มูลค่ำรวม 7,863 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้ทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวจนหมดทั้งจ ำนวน 
ณ เดือนกันยำยน 2550  
 

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้ภำยในวงเงินดังกล่ำวหักด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออก
ตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อม
กันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะ
ทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออก
และเสนอขำยควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ
ก ำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดได้ โดยมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 
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เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2553 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ  5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,196 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และต่อมำเมื่อวันท่ี 19 ตุลำคม 2558 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25  ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
 

เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 
2.75  ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 

 

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ว่ำด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะหุ้นกู้ระยะส้ัน หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) 
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ 
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกันในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกับหรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนดก็ได้ 
และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ 
 

เมื่อวันท่ี 3 ตุลำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14  เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ  5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
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ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อำยุ 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 
3.30  ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
 

เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 14 เมื่อวันท่ี 12 เมษำยน 2550 โดยแบง่เป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 5.5 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอำยุ 10 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ต่อปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทั้งนี้ธนำคำรได้รับเงินสุทธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ ำนวน 1,198 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
 

6.20    กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program 
เมื่อวันท่ี 26 มีนำคม 2540 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ทั้งที่เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้  Medium Term Note Program  วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทั้งนี้ อำจจะมี
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรยังไม่ได้มีกำรออกหุ้นกู้
ตำมมติดังกล่ำว 
 

6.21 ประมำณกำรหนี้สิน 
ประมำณกำรหนี้สิน  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดต้นปี 16,519 13,504 16,311 13,323 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 3,958 4,834 3,880 4,806 
ตัดจ ำหน่ำย/ลดลงระหว่ำงปี (1,775) (1,819) (1,763) (1,818) 
ยอดปลายปี 18,702 16,519 18,428 16,311 

 

6.22    ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน  
6.22.1   โครงกำรสมทบเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประเภทโครงกำรสมทบเงิน ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 1,247 ล้ำนบำท และ 1,240 ล้ำนบำท และ
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 1,127 ล้ำนบำท และ 1,113 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 

6.22.2   โครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำรผลประโยชน์ที่ไม่ได้จัดตั้ง
เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ส่วนสำขำในต่ำงประเทศบำงแห่งมีกำรจัดตั้งเป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ทั้งนี้ได้แสดง
ตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ตลอดจน
สินทรัพย์โครงกำรและจ ำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดังนี ้
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์     
    ของพนักงำนที่ตั้งเป็นกองทุน 788 811 788 811 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร (611) (571) (611) (571) 
 177 240 177 240 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์     
    ของพนักงำนที่ไม่ได้ตั้งเป็นกองทุน 13,087 10,698 12,814 10,491 
        หน้ีสินสุทธ ิ  13,264 10,938 12,991 10,731 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท้ังที่จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

ยอดต้นปี 11,509 8,916 11,302 8,735 
ต้นทุนบริกำร 742 3,114 669 3,093 
ต้นทุนดอกเบี้ย 348 271 343 267 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (381) (339) (378) (338) 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก     
คณิตศำสตร์ประกันภัยของภำระผูกพัน     

 จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน  1,960 51 1,982 50 
 จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
  

9 (297) - (308) 
 จำกประสบกำรณ์  (270) (157) (274) (147) 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (42) (50) (42) (50) 
ยอดปลายปี 13,875 11,509 13,602 11,302 

 

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 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรกระทบยอดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท่ีจัดตั้งเป็น
กองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 

ยอดต้นปี 571 552 571 552 
ดอกเบี้ยรับ 21 20 21 20 
เงินจ่ำยสมทบ 39 62 39 62 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (2) (23) (2) (23) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก     
คณิตศำสตร์ประกันภัยจำกสินทรัพย์โครงกำร 4 (4) 4 (4) 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (22) (36) (22) (36) 
ยอดปลายปี 611 571 611 571 

 

สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญ ซึ่งใช้ในกำรค ำนวณหำภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉล่ียแต่ละโครงกำร  และกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส ำคัญแต่ละตัว ซึ่งท ำให้ภำระผูกพันเพิ่มขึ้น 
หำกสมมติฐำนดังกล่ำวเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี ้
 

                                                                                                                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงินรวม 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มข้ึน 

 2562 2561 2562 2561 
อัตรำคิดลด       0.70 -  8.10      0.70 -  8.10 14.12 12.84 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 12.69 11.47 
 
 

                                                                                                                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มข้ึน 

 2562 2561 2562 2561 
อัตรำคิดลด      0.70 -  8.10     0.70 -  8.10 14.19 12.88 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนถัวเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 12.70 11.47 
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6.23 ทุนเรือนหุ้น                            
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย 
- หุ้นสำมัญ 
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
รวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

  จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 2562 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 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จ ำนวน 1,908,842,894 หุ้น และมีหุ้นสำมัญ
ที่ยังไม่ได้ออก 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 กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยังไม่ออกของ
ธนำคำรจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น 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 หุน้กู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ 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 
 

6.24 กำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities 
เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2541   ผู้ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจัดตั้ง Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทุน 
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน 
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุนทั้งหมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง SPV 
 

ตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจเป็นตรำสำรชนิดไม่มีอำยุไถ่ถอน ไม่สะสมเงินปันผล อำจให้สิทธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน 
หรืออำจค้ ำประกันโดยธนำคำรก็ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำวอำจระบุว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์
บำงประกำรเกิดขึ้น ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปล่ียนกับตรำสำรคล้ำยทุนดังกล่ำว 
 

ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดังกล่ำว   ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลักษณะด้อยสิทธิ  หรือมีหลักประกัน  
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้  หรือมีลักษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไม่เกิน 1,100  ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกตรำสำรคล้ำยทุน
ที่ออกโดย SPV และตรำสำรที่ธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทั้งนี้ เงื่อนไขของตรำสำรคล้ำยทุนที่ออกโดย SPV อำจรวมถึง
กำรจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นที่จะจ่ำย
ดังกล่ำว อำจจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ของหลักทรัพย์อื่น
ของธนำคำร 
 

เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ธนำคำรสำมำรถจัดตั้ง หรือถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ SPV เพื่อประโยชน์
ในกำรระดมทุนของธนำคำรโดยกำรเสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ให้กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือให้ธนำคำร
เสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ให้กับกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ 
หุ้นกู้ของธนำคำรเป็นหลัก รวมทั้งกำรเข้ำท ำสัญญำ Trust Agreement หรือสัญญำหลักในกำรลงทุนระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตั้ง SPV 
เนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทุนผ่ำน SPV ตำมมติดังกล่ำว 
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6.25  ทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น 
6.25.1 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  ธนำคำรจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรอง

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรก ำหนดให้ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และทุนส ำรองนี้จะน ำมำ
จ่ำยปันผลไม่ได ้

 

6.25.2   ธนำคำรได้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นส ำรองอื่น โดยถือเป็นส ำรองทั่วไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง
โดยเฉพำะ  

 

6.26 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 
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เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครั้งที่ 26 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย  
เงินปันผลประจ 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 ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561) และ
ส ำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2561 จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,086 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย  
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,716 ล้ำนบำท เมื่อวันท่ี 28 กันยำยน 2561  
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจ ำนวน  8,370 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562  

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 8,370 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 แล้ว 
 

เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำย   
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้ 
 

- จัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป ส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท 
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจ ำนวน 3,722 ล้ำนบำท ในวันที่ 
20 กันยำยน 2562 

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จ ำนวน 3,722 ล้ำนบำท ในวันที่ 20 กันยำยน 2562 แล้ว 
 

6.27    สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจ ำกัด 
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรท ำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน  และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
จ ำนวน 26,597 ล้ำนบำท และ 16,207 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

6.28  หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี้ 
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      2562 2561 2562 2561 
            กำรรับอำวัลตั๋วเงิน 7,598 5,800 7,598 5,800 

กำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 27,513 32,236 18,907 20,525 
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบก ำหนด 17,745 19,041 15,045 15,329 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 22,116 35,822 21,189 34,486 
ภำระผูกพันอ่ืน     

               วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน 165,562 170,329 164,845 169,326 
                 กำรค้ ำประกันอ่ืน 247,490 270,320 245,045 267,795 
                 อ่ืน ๆ 137,867 120,182 140,385 123,426 

     รวม  625,891 653,730 613,014 636,687 
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6.29    คดีฟ้องร้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย 

 

6.30    รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้บริหำรส ำคัญ  ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหำรส ำคัญ หรือกิจกำรท่ีผู้บริหำรส ำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หน้ีสิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี้ 
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินฝาก                                                                                                             
        บริษัทย่อย     
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2,116 2,767 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 1 2,078 
                รวม 
 

- - 2,117 4,845 
เงินให้สินเช่ือ     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 
 

- - - 2,710 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 120 80 120 80 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 54 72 19 38 
                รวม 
 

174 152 139 2,828 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
        บริษัทย่อย 
 
 

    
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 
 

- - - 33 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 2 1 2 1 
                รวม 
 

2 1 2 34 
สินทรัพย์อื่น 
 
 

    
        บริษัทย่อย 
 

    
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 3 3 
                บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด 

 
 

- - - 2 
                บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 382 378 
                บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 1 1 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - - 1 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 17 38 17 38 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 7 13 7 13 
        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 6 6 - - 
                รวม 
 
 
 
 

30 57 410 436 
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                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินรับฝาก     
         บริษัทย่อย 
 

    
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 726 765 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 76 56 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 14 11 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 77 113 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 113 113 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 93 130 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 575 288 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน      

                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 116 134 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 41 30 41 30 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 204 99 204 99 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 88 80 88 80 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 66 145 66 145 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 53 - 53 - 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 8,572 7,730 8,572 7,730 
                รวม 9,024 8,084 10,814 9,694 
เงินกู้ยืม     
         บริษัทย่อย     

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

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 4 1 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 328 372 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 1 1 

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

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 31 73 23 12 
                รวม 
 
 
 
 
 

43 84 368 397 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 32 72 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 2,064 - 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด - 19 - 19 

         บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 4 3 4 3 
                รวม 4 22 2,100 94 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.75 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน  
 

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 ธันวำคม 2562 
และ 2561 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.6 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 ธนำคำรได้ขำยหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงและ/หรือผู้ลงทุนสถำบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศตำมกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) แบบขำ้มคืนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Overnight 
Placement Transaction) ในกำรนี้ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำซื้อในจ ำนวน 2,480 ล้ำนบำทด้วยรำคำ
เดียวกับนักลงทุนอื่น  และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยจัดเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นเงินลงทุนประเภทเพื่อค้ำ 

 

รำยกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรก ำหนดรำคำ
ซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและเป็น
เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป    
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ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีนัยส ำคัญ ดังนี้ 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ     
        บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 92 47 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 21 43 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 2 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 3 19 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 3 4 3 4 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 2 1 2 1 
         รวม 5 5 121 116 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
        บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2 1 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 2,206 2,242 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 34 24 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 8 10 8 10 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 59 73 1 1 
          รวม 67 83 2,251 2,278 

เงินปันผลรับ     
        บริษัทย่อย     

    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 1,000 7,000 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 1,140 975 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 809 540 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกัด 18 18 18 18 
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 60 109 60 109 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 11 3 11 3 

          รวม 89 130 3,038 8,645 
รายได้อื่น     
        บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 80 17 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 113 123 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 6 5 6 5 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 10 10 10 10 

        รวม 16 15 209 155 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ดอกเบี้ยจ่าย     
        บริษัทย่อย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด - - 17 14 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 1 2 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด - - 2 2 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 4 3 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 8 12 
    บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด - - 3 3 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน      

                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด - - 1 1 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 1 1 1 1 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 1 - 1 - 

        บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 68 75 68 75 
        รวม 70 76 106 113 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     
        บริษัทย่อย     

    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - - 19 
       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 64 64 - - 

        รวม 64 64 - 19 
ค่าใช้จ่ายอื่น     
        บริษัทย่อย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - - 3 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด - - 1 1 
    บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) - - 4 - 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด - - 2 4 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ำกัด 5 57 5 57 
    บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด 126 91 126 91 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกัด 1 - 1 - 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 5 - 5 - 

       บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 127 115 114 103 
        รวม 264 263 258 259 

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 1,923 1,759 1,405 1,262 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 88 76 76 68 
        รวม 2,011 1,835 1,481 1,330 

 

                                                 
  ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
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6.31    ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
 ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้กรรมกำรและพนักงำน

ชั้นบริหำรของธนำคำร  ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ำยตำมปกติ 
 

6.32    กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
ตำมข้อก ำหนดของ ธปท. ระบุให้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำรในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึ่งงบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกัด มีดังนี้ 
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
                                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

 2562 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้  1,297 3,369 
รำยกำรปรับกระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก   
    กิจกรรมด ำเนินงำน   

ก ำไรสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (564) (3,628) 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย 395 628 
ค่ำใช้จ่ำยจำกประมำณกำรหนี้สิน - 1 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ 20 41 
รำยได้เงินปันผล (41) (87) 
เงินสดรับจำกดอกเบี้ย 1 1 
เงินสดรับจำกเงินปันผล 41 87 
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย (21) (43) 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (556) (398) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 572 (29) 
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง   

ทรัพย์สินรอกำรขำย 472 396 
สินทรัพย์อ่ืน 1 - 

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)          
เงินมัดจ ำรับ (100) (121) 
หนี้สินอ่ืน - 1 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 945 247 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือหลักทรัพย์เผื่อขำย (1,431) (5,450) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์เผื่อขำย 4,201 12,206 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน 2,770 6,756 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินปันผลจ่ำย (1,000) (7,000) 
           เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมจำกบริษัทใหญ่ (2,710) - 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (3,710) (7,000) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 5 3 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 9 6 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 14 9 
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6.33   สัญญำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำระยะยำว ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 จ านวนเงินค่าเช่าท่ีจะจ่าย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  2562 2561 2562 2561 

           ประเภท ระยะเวลา     
ที่ดินและ/หรืออำคำร 1 ปี 47 63 47 63 
ที่ดินและ/หรืออำคำร เกิน 1 ปี - 5 ปี 134 156 134 156 
ที่ดินและ/หรืออำคำร เกิน 5 ปี 150 178 150 178 
        รวม             331 397 331 397 

 

6.34 ส่วนงำนด ำเนินงำน  
6.34.1 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 
 

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

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 75,620 14,332 29,740 14,055 (1) 133,746 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (30,791) (4,387) (789) (18,997) 1 (54,963) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงินได้ 44,829 9,945 28,951 (4,942) - 78,783 

 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 77,255 13,749 15,880 14,518 (1) 121,401 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม       
    ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (30,843) (4,320) (762) (19,241) 1 (55,165) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนขาดทุน       
    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       
    และภาษีเงินได้ 46,412 9,429 15,118 (4,723) - 66,236 

 

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงิน 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,622,097 788,248 1,206,275 148,726 (548,603) 3,216,743 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,659,254 825,697 1,107,633 149,941 (625,775) 3,116,750 
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6.34.2  ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 115,822 17,924 133,746 104,303 17,098 121,401 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (78,242) (9,072) (87,314) (67,792) (9,338) (77,130) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 37,580 8,852 46,432 36,511 7,760 44,271 

 

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 

 2562 2561 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,036 6,478 42,514 36,668 6,979 43,647 
สินทรัพย์รวม 2,679,118 537,625 3,216,743 2,565,708 551,042 3,116,750 
 

6.35    รำยได้ดอกเบี้ย 
รำยได้ดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 8,995 8,397 8,106 6,826 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 221 245 221 243 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 10,088 8,954 9,404 8,494 
เงินให้สินเช่ือ 93,155 93,131 90,293 90,411 

            อ่ืน ๆ 106 54 106 59 
          รวมรายได้ดอกเบี้ย 112,565 110,781 108,130 106,033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
   ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 
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6.36    ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เงินรับฝำก 23,044 21,762 21,544 20,123 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 1,981 2,142 1,870 1,885 
เงินน ำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก 9,953 9,864 9,945 9,858 
ตรำสำรหนี้ที่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 6,397 5,561 6,397 5,561 
อ่ืน ๆ 119 76 119 76 
         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 41,494 39,405 39,875 37,503 

 

6.37    รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร     
 กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ ำประกันกำรกู้ยืม 182 199 146 158 
 บริกำรบัตรเดบิต บัตรเครดิต และธุรกรรมทำง     
        อิเล็กทรอนิกส์ 18,882 18,783 18,881 18,679 
 อ่ืน ๆ 20,216 18,455 14,847 13,209 

             รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 39,280 37,437 33,874 32,046 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร 10,776 9,847 10,582 9,682 
       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 28,504 27,590 23,292 22,364 

 

6.38    ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
มีดังนี้  

                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรต     
    เงินตรำต่ำงประเทศ     
        เงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์     
            ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 8,041 7,798 7,824 7,351 
        ตรำสำรอนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (842) 265 (842) 265 
        ตรำสำรหนี้ 274 (114) 270 (117) 
        ตรำสำรทุน 375 351 - - 
        รวมก าไรสุทธิจากธุรกรรม     
          เพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 7,848 8,300 7,252 7,499 



  

                                                                   - 91 -  
 

6.39    ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรจำกกำรขำย     
 เงินลงทุนเผื่อขำย 20,149 7,879 19,502 4,220 
 เงินลงทุนทั่วไป 123 2,806 108 2,806 

          รวม 20,272 10,685 19,610 7,026 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ     

 ตรำสำรทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำย (87) (2) (87) (2) 
 เงินลงทุนทั่วไป (420) (2,674) (420) (2,674) 

        รวม (507) (2,676) (507) (2,676) 
             รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 19,765 8,009 19,103 4,350 

 

6.40    หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (โอนกลับ) (784) 1,241 (338) 1,105 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 31,992 17,117 30,939 16,440 
ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้  1,143 3,607 1,143 3,607 

 

6.41 ภำษีเงินได้     
6.41.1   ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจุบัน 9,068 11,125 7,949 9,315 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,151 (2,571) 1,271 (2,382) 
        รวมภาษีเงินได้ 10,219 8,554 9,220 6,933 
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6.41.2   ภำษีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี ้
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ       
    เงินลงทุนเผื่อขำย     (2,209) 488 (1,721) (11,717) 2,400 (9,317) 
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน       
    จำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (5,706) - (5,706) (3,180) - (3,180) 
ส่วนแบ่งก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 2 - 2 - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม       
    หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ       
    โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน (1,695) 338 (1,357) 400 (76) 324 
        รวม (9,608) 826 (8,782) (14,497) 2,324 (12,173) 
 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ       
    เงินลงทุนเผื่อขำย     (2,231) 496 (1,735) (11,676) 2,393 (9,283) 
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน       
    จำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (3,093) - (3,093) (1,509) - (1,509) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม       
    หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ       
    โครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน (1,704) 340 (1,364) 401 (76) 325 
        รวม (7,028) 836 (6,192) (12,784) 2,317 (10,467) 

 
 

6.41.3    กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 

 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 46,432  44,271  
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 9,286 20.00 8,854 20.00 
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ 1,996  1,251  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย     
    ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (1,557)  (2,524)  
อ่ืน ๆ 494  973  
        รวมภาษีเงินได้ 10,219 22.01 8,554 19.32 
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                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 2561 

 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 44,008  45,325  
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 8,802 20.00 9,065 20.00 
ภำษีเงินได้ต่ำงประเทศ 1,958  1,204  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย     
    ที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (1,511)  (2,544)  
อ่ืน ๆ (29)  (792)  
        รวมภาษีเงินได้ 9,220 20.95 6,933 15.30 

 

6.42    กำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยหุ้นเพื่อเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
เมื่อวันท่ี 12 ธันวำคม 2562 ธนำคำรได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยหุ้นโดยมีเงื่อนไข (“สัญญำซื้อขำยหุ้น”) กับ Standard 
Chartered Bank (“สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด”) และ พีที แอสทร่ำ อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค (PT Astra International Tbk) 
(“แอสทร่ำ”) เพื่อเสนอซื้อหุ้นกลุ่ม ข. จ ำนวนทั้งหมด 24,991,429,332 หุ้น ในธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค (PT Bank 
Permata Tbk) (“เพอร์มำตำ”)  จำกสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดและแอสทร่ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.12 ของหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มำตำ (“ธุรกรรม”) ตำมมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันท่ี 
11 ธันวำคม 2562 โดยสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดและแอสทร่ำจะขำยหุ้นกลุ่ม ข. เป็นจ ำนวนรำยละ 12,495,714,666 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.56 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มำตำให้แก่ธนำคำร ทั้งนี้กำรซื้อขำยหุ้น
ดังกล่ำวจะแล้วเสร็จได้ต่อเมื่อ ได้มีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำซื้อขำยหุ้นอย่ำงครบถ้วนแล้ว  ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ำกัดเพียง (1) กำรได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยให้ธนำคำร
เข้ำซื้อหุ้นในเพอร์มำตำ และ (2) ได้รับอนุญำตจำก Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ของอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงกำรอนุญำตให้ธนำคำรเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคุมของเพอร์มำตำ และกำรให้ควำมเห็นชอบโดย 
OJK ส ำหรับโครงสร้ำงกำรเข้ำซื้อหุ้นในครั้งนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำซื้อขำยหุ้นครบถ้วนแล้ว 
ธนำคำรคำดว่ำจะเข้ำท ำธุรกรรมให้แล้วเสร็จได้ภำยในปี 2563 และคำดว่ำจะท ำค ำเสนอซื้อหุ้นส่วนท่ีเหลือในเพอร์มำตำ
อีกร้อยละ 10.88 จำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยในรำคำเสนอซื้อเดียวกันภำยหลังจำกกำรท ำธุรกรรมแล้วเสร็จ 

 

6.43    กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินน้ี เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563 
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