
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“ธนาคารและบริษัทยอ่ย”) 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะธนาคาร สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 และงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและ

เฉพาะธนาคาร สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหาร

ของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีต้ามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนข้าพเจ้า

เป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ” การสอบทานดงักลา่วประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบคุลากร ซึง่สว่นใหญ่

เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนีม้ีขอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําให้ข้าพเจ้าไมส่ามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทัง้หมด

ซึง่อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได้ 

 

ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไมพ่บสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไมไ่ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน

ของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3.1 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นํานโยบายการบญัชีใหม่

เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิ 

และได้ทําการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลงัจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว เป็นรายการปรับปรุง

กําไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ท่ีแสดงข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีใหม่แล้ว ทัง้นี ้ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้

เปลีย่นแปลงในเร่ืองนี ้

 

 

 

 นิสากร  ทรงมณี 

กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

57,959,534 58,090,112 54,520,906 58,012,561

531,390,516 472,349,351         433,123,707 442,584,108

6.2 65,472,411 -                        57,088,966 -                        

50,040,378 49,807,012 49,494,982 49,687,316

6.3 749,648,886 647,696,626 656,185,589 610,535,400

6.4 903,137 1,737,450 121,045,170 38,414,900

6.5 2,191,670,784 1,891,046,281 1,926,061,684 1,836,721,735

-                        1,626,872 -                        103,722

10,292,630 9,362,849 8,543,989 8,368,141

65,701,088 40,753,955 56,659,031 39,504,853

32,939,018 1,760,117 1,478,360 1,673,358

10,873,046 4,542,443 6,442,252 3,360,374

17,669,570 17,506,277 17,590,603 17,419,107

26,029,603 20,463,750 14,318,611 16,975,764

3,810,590,601 3,216,743,095 3,402,553,850 3,123,361,339

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

เงินลงทนุสทุธิ

สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ

คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�นสทุธิ

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี �และดอกเบี �ยค้างรับสทุธิ

สินทรัพย์

เงินสด

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ

สินทรัพย์อนพุนัธ์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หลกัประกนัที�นําไปวางกบัคูส่ญัญาทางการเงิน

สินทรัพย์อื�นสทุธิ

รวมสินทรัพย์

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง
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หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2,821,883,452 2,370,792,167 2,479,039,574 2,316,034,607

174,840,258 134,346,323 166,504,239 129,277,274

7,105,809 5,523,288 6,514,832 5,488,403

6.6 20,295,287 -                        20,024,401 -                        

53,920,332 37,837,421 53,450,206 37,370,815

171,140,350 144,680,567 166,614,061 144,315,507

-                        1,626,872 -                        103,722

25,708,131 18,701,528 24,163,622 18,428,103

-                        2,364,416 -                        2,158,732

95,031,918 72,754,204 57,348,461 51,721,099

3,369,925,537      2,788,626,786      2,973,659,396      2,704,898,262      

6.8

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 

37,382,232 34,471,457 42,537,517 40,383,596 

6.9

25,000,000 24,000,000 25,000,000 24,000,000 

111,500,000 106,500,000 111,500,000 106,500,000 

190,191,651 187,345,092 174,422,276 172,144,820 

439,508,544 427,751,210 428,894,454 418,463,077 

1,156,520 365,099 -                        -                        

440,665,064 428,116,309 428,894,454 418,463,077 

3,810,590,601 3,216,743,095 3,402,553,850 3,123,361,339 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

หนี �สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

หนี �สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม

หนี �สินอนพุนัธ์

หนี �สินทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ

หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

หุ้นสามญั  3,998,345,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกู้ ยืม 

ประมาณการหนี �สิน 

หนี �สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หนี �สินอื�น

รวมหนี �สิน

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

ทนุสํารองตามกฎหมาย

อื�น ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร

รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

รวมสว่นของเจ้าของ

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ

หุ้นสามญั  1,908,842,894 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั

องค์ประกอบอื�นของสว่นของเจ้าของ

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ทนุที�ออกและชําระแล้ว

สว่นของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

6.15 29,246,224         28,470,873         22,612,100         27,403,026         

6.16 9,394,031           10,527,353         6,339,827           10,136,634         

19,852,193         17,943,520         16,272,273         17,266,392         

6.17 8,530,707 9,477,583 6,532,267 8,153,844

6.17 2,150,613 2,613,880 2,051,437 2,564,889

6,380,094           6,863,703           4,480,830           5,588,955           

1,983,153 -                      1,556,893 -                      

-                      2,051,965           -                      1,836,623           

564,806              1,531,574           461,441              1,508,402           

(70,087)               (2,073)                 -                      -                      

77,797                1,021,164           91,227                51,446                

456,474              666,921              958,189              1,168,496           

176,357 162,218 107,358              114,100              

29,420,787         30,238,992         23,928,211         27,534,414         

8,355,775           6,669,838           6,290,783           6,070,332           

42,535                22,280                16,350                15,600                

3,618,692           2,440,885           2,863,542           2,273,850           

686,734              842,799              679,885              833,284              

6,722,785           2,702,719           6,108,510           2,486,695           

19,426,521         12,678,521         15,959,070         11,679,761         

6.18 5,667,603           -                      3,912,045           -                      

6.18 -                      5,381,359           -                      5,108,972           

4,326,663           12,179,112         4,057,096           10,745,681         

212,247              2,639,557           245,952              2,232,466           

4,114,416           9,539,555           3,811,144           8,513,215           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

ผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น

หนี �สญู หนี �สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กําไรสทุธิ

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์

คา่ภาษีอากร

อื�น ๆ

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์

รายได้จากเงินปันผล

รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

รวมรายได้จากการดําเนินงาน

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ

กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

รายได้ดอกเบี �ย

คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ย

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(1,231,088) -                      (1,621,783) -                      

-                      3,360,939 -                      3,343,295

(11,499) -                      (11,499) -                      

5,775,097 (1,400,167) 5,261,395 (386,203)

-                      666 -                      -                      

238,894 (660,706) 320,747 (655,817)

(8,724,432) -                      (8,319,631) -                      

(806,793) -                      (806,793) -                      

521 -                      -                      -                      

1,902,450 -                      1,820,610 -                      

(2,856,850) 1,300,732           (3,356,954) 2,301,275

1,257,566           10,840,287         454,190              10,814,490         

4,017,496           9,438,412           3,811,144           8,513,215           

96,920                101,143              -                      -                      

4,114,416           9,539,555           3,811,144           8,513,215           

1,168,584 10,739,144         454,190 10,814,490         

88,982                101,143              -                      -                      

1,257,566           10,840,287         454,190              10,814,490         

2.10                    4.94                    2.00                    4.46                    

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

(นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น)

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นสทุธิ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

ขาดทนุจากหนี �สนิทางการเงินที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

ความเสี�ยงด้านเครดติ

สว่นแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื�อขาย

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมือที�ใช้สําหรับ

การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการ

ดําเนินงานในตา่งประเทศ

สว่นแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี �

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

6.15 85,071,267          84,850,534          73,810,913          81,454,947          

6.16 27,288,932          30,972,242          22,193,471          29,716,682          

57,782,335          53,878,292          51,617,442          51,738,265          

6.17 25,047,965 28,204,509 19,751,123 24,546,109

6.17 6,693,120 7,885,360 6,459,622 7,733,892

18,354,845          20,319,149          13,291,501          16,812,217          

7,355,314 -                      7,121,204 -                      

-                      5,675,210            -                      5,218,217            

2,032,223            4,776,946            1,928,843            4,191,026            

(21,835)               87,756                -                      -                      

180,833              1,699,677            176,996              710,911              

1,824,468            3,153,339            3,337,822            6,052,951            

592,011 432,815 350,219              333,463              

88,100,194          90,023,184          77,824,027          85,057,050          

22,711,449          19,908,493          18,706,725          18,074,924          

141,466              110,796              77,200                78,030                

9,743,183            8,326,123            8,371,764            7,769,519            

2,230,196            2,508,851            2,195,930            2,471,623            

11,003,572          8,121,661            9,799,126            7,485,118            

45,829,866          38,975,924          39,150,745          35,879,214          

6.18 23,992,687          -                      21,968,299          -                      

6.18 -                      16,008,812          -                      15,641,028          

18,277,641          35,038,448          16,704,983          33,536,808          

3,215,043            6,928,912            2,784,801            6,085,783            

15,062,598          28,109,536          13,920,182          27,451,025          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �

หนี �สญู หนี �สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่า

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้

ภาษีเงนิได้

กําไรสทุธิ

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์

ค่าภาษีอากร

อื�น ๆ

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์

รายได้จากเงนิปันผล

รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

รวมรายได้จากการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ

กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงนิที�วดัมลูค่าด้วย

มลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ

กําไรสทุธิจากเงนิลงทนุ

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย

รายได้ดอกเบี �ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(374,630) -                      (1,280,648) -                      

-                      8,874,666 -                      8,859,193

217,858 -                      217,858 -                      

6,085,720 (5,458,600) 5,882,784 (2,732,550)

-                      1,567 -                      -                      

363,863 (1,777,264) 557,062 (1,770,878)

การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 14,395,161 -                      13,987,474 -                      

(17,995,112) -                      (17,211,812) -                      

1,377,205            -                      1,377,205            -                      

30,558                4,433                  30,558                3,356                  

1,123 -                      -                      -                      

422,068 (2,081) 351,203 (1,866)

4,523,814            1,642,721            3,911,684            4,357,255            

19,586,412          29,752,257          17,831,866          31,808,280          

14,782,988          27,813,713          13,920,182          27,451,025          

279,610              295,823              -                      -                      

15,062,598          28,109,536          13,920,182          27,451,025          

19,315,007 29,456,434          17,831,866 31,808,280          

271,405              295,823              -                      -                      

19,586,412          29,752,257          17,831,866          31,808,280          

7.74                    14.57                  7.29                    14.38                  

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

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย)์

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)

จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของธนาคาร

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

ภาษีเงนิได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสทุธิ

กาํไรเบด็เสร็จรวม

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที�เป็นของธนาคาร

กําไรจากหนี �สินทางการเงนิที�กําหนดให้วดัมลูค่า

ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

ความเสี�ยงด้านเครดิต

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

ภาษีเงนิได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

ขาดทนุจากเงนิลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูค่า

ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

กําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุเผื�อขาย

กําไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมเครื�องมือที�ใช้สําหรับ

การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด

กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการ

ดําเนินงานในต่างประเทศ

ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี �

ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (ต่อ)
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หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และชําระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงนิสํารองสําหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง อื�น ๆ ยังไม่ได้จดัสรร ธนาคาร ที�ไม่มีอํานาจ

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปลี�ยนแปลงมูลค่า จากการ ทุนสํารอง อื�น ๆ ควบคุม

ตีราคาที�ดิน ตีราคาอาคาร เปลี�ยนแปลง ความเสี�ยงใน ยุติธรรมของหนี �สิน แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที�กําหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน

อันเนื�องมาจากความ

เสี�ยงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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       

การจดัสรรกําไรของปีก่อน

เงินปันผลจ่าย 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (8,370,248)         (8,370,248)         (200,703)            (8,570,951)         

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

การจดัสรรกําไรของปีปัจจบุนั

เงินปันผลจ่าย 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (3,722,154)         (3,722,154)         (180,003)            (3,902,157)         

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

สาํรองอื�น ๆ 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     5,000,000          (5,000,000)         -                     -                     -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                     -                     -                     -                     7,097,715          -                         -                          (5,458,600)         1,254                 -                     -                     27,816,065         29,456,434         295,823             29,752,257         

โอนไปกําไรสะสม -                     -                     -                     (703,949)            -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     703,949             -                     -                     -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 19,088,429         56,346,232         16,829,619         5,837,209          36,953,290         -                         -                          (15,842,655)       1,724                 24,000,000         106,500,000       180,464,432       430,178,280       259,760             430,438,040       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ตามที�เคยรายงานไว้ 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       

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 -                     -                     -                     -                     1,043,207          356,384                  (2,196,285)              -                     -                     -                     -                     2,953,889          2,157,195          1,321                 2,158,516          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 หลังการปรับปรุง 19,088,429         56,346,232         16,824,012         5,600,324          29,178,279         356,384                  (2,196,285)              (16,089,996)       2,045                 24,000,000         106,500,000       190,298,981       429,908,405       366,420             430,274,825       

การจดัสรรกําไรของปีก่อน

เงินปันผลจ่าย 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (9,544,214)         (9,544,214)         (175,469)            (9,719,683)         

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

การจดัสรรกําไรของปีปัจจบุัน

เงินปันผลจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     -                     -                     (182,503)            (182,503)            

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

สาํรองอื�นๆ 6.9 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     5,000,000          (5,000,000)         -                     -                     -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                     -                     6,122,776          5,386,899          (14,370,279)       174,286                  1,101,764               6,102,141          899                    -                     -                     14,796,521         19,315,007         271,405             19,586,412         

อื�นๆ -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (170,654)            (170,654)            876,667             706,013             

โอนไปกําไรสะสม -                     -                     -                     (757,704)            (53,313)              -                         -                          -                     -                     -                     -                     811,017             -                     -                     -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563 19,088,429         56,346,232         22,946,788         10,229,519         14,754,687         530,670                  (1,094,521)              (9,987,855)         2,944                 25,000,000         111,500,000       190,191,651       439,508,544       1,156,520          440,665,064       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม

-  9 -



หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงินสํารองสําหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง ยังไม่ได้จัดสรร

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จากการ จากการ จากการ การป้องกัน เปลี�ยนแปลงมูลค่า จากการ ทุนสํารอง อื�น ๆ

ตรีาคาที�ดนิ ตรีาคาอาคาร เปลี�ยนแปลง ความเสี�ยงใน ยุตธิรรมของหนี �สิน แปลงค่า ตามกฎหมาย

มูลค่าเงินลงทุน กระแสเงินสด ทางการเงินที�กาํหนด งบการเงิน

ให้วัดมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน

อันเนื�องมาจากความ

เสี�ยงด้านเครดติ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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      

การจดัสรรกําไรของปีก่อน

เงินปันผลจ่าย 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      -                      -                     (8,370,248)         (8,370,248)         

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      500,000               -                     (500,000)            -                     

การจดัสรรกําไรของปีปัจจบุนั

เงินปันผลจ่าย 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      -                      -                     (3,722,154)         (3,722,154)         

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      500,000               -                     (500,000)            -                     

สํารองอื�น ๆ 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      -                      5,000,000          (5,000,000)         -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                      -                      7,088,315            -                         -                         (2,732,550)          -                      -                     27,452,515        31,808,280        

โอนไปกําไรสะสม -                      -                      -                      (701,353)             -                      -                         -                         -                      -                      -                     701,353             -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 19,088,429          56,346,232          16,765,473          5,810,875            36,860,066          -                         -                         (9,627,461)          24,000,000          106,500,000      165,931,721      421,675,335      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ตามที�เคยรายงานไว้ 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      

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 -                      -                      -                      -                      877,277               356,384                 (2,196,285)             -                      -                      -                     3,277,003          2,314,379          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 หลังการปรับปรุง 19,088,429          56,346,232          16,759,866          5,574,824            28,913,728          356,384                 (2,196,285)             (9,987,545)          24,000,000          106,500,000      175,421,823      420,777,456      

การจดัสรรกําไรของปีก่อน

เงินปันผลจ่าย 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      -                      -                     (9,544,214)         (9,544,214)         

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      500,000               -                     (500,000)            -                     

การจัดสรรกาํไรของปีปัจจุบัน

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      500,000               -                     (500,000)            -                     

สํารองอื�นๆ 6.9 -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      -                      5,000,000          (5,000,000)         -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      6,044,614            5,145,365            (14,450,662)        174,286                 1,101,764              5,882,784            -                      -                     13,933,715        17,831,866        

อื�นๆ -                      -                      -                      -                      -                      -                         -                         -                      -                      -                     (170,654)            (170,654)            

โอนไปกําไรสะสม -                      -                      -                      (728,397)             (53,209)               -                         -                         -                      -                      -                     781,606             -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,991,792            14,409,857          530,670                 (1,094,521)             (4,104,761)          25,000,000          111,500,000      174,422,276      428,894,454      

  - 10 -

     (นายชาติศิริ  โสภณพนิช) (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

   กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 18,277,641          35,038,448          16,704,983          33,536,808          

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 4,014,519            3,130,098            3,347,296            2,965,156            

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น 23,992,687 -                       21,968,299 -                       

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู -                       14,681,886 -                       14,314,102

ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี � -                       1,326,926 -                       1,326,926

(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงค่าเงินกู้ ยืมระยะยาว 6,813,109 (6,826,579) 6,813,109            (6,826,579)

สว่นเกินมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนี �ตดัจําหน่าย 782,967 180,432 748,458 316,942

ขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการวดัมลูค่าเครื�องมือทางการเงิน

ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 6,626,659 -                       6,918,934 -                       

กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการตีราคาหลกัทรัพย์เพื�อค้า -                       (73,686) -                       (17,068)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่น

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (2,032,223) -                       (1,928,843) -                       

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุเพื�อการลงทนุ -                       (5,284,403) -                       (4,698,483)

ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ -                       507,457 -                       507,457

สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 21,835                 (87,756)                -                       -                       

ขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิรอการขาย 266,891 208,417 263,361               207,246

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,683) (52,189) (1,038) (52,429)

กําไรจากการตีราคาที�ดินและอาคาร (196,180) -                       (196,180) -                       

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์อื�น 318,861 36,373 205,569 36,343

ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี �สนิ 758,000 892,573 537,022 822,385

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ (57,782,335) (53,878,292) (51,617,442) (51,738,265)

รายได้เงินปันผล (1,824,468) (3,153,339) (3,337,822) (6,052,951)

เงินสดรับดอกเบี �ย 81,711,165 85,505,340 70,818,575 82,188,926

เงินสดจ่ายดอกเบี �ย (33,116,538) (32,147,220) (28,410,664) (30,736,917)

เงินสดรับเงินปันผล 1,819,023 3,152,066 1,678,842 3,013,178

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,747,571) (8,958,944) (4,941,890) (7,544,267)

รายได้ค้างรับอื�น (เพิ�มขึ �น) ลดลง 258,963 (495,811) 302,186 (544,272)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นลดลง (292,769) (767,947) (426,173) (706,828)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

    ในสนิทรัพย์และหนี �สนิดําเนินงาน 44,668,553          32,933,850          39,446,582          30,317,410          

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,891,159 (124,448,576) 9,767,292 (141,915,047)

สนิทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ (14,669,626) -                       (13,619,936) -                       

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะสั �น -                       (2,891,987) -                       (2,269,459)

เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี � (88,122,495) 71,256,505 (102,124,903) 70,311,582

ทรัพย์สนิรอการขาย 445,698 1,296,042 417,861 922,328

สนิทรัพย์อื�น 1,137,027 (28,615,575) 3,024,241 (31,089,401)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนี �สนิดําเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)

เงินรับฝาก 158,616,016        36,296,935          163,004,967 47,377,867

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 33,223,876 11,712,533 37,226,965 19,300,794

หนี �สนิจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 867,280 (1,688,590) 1,026,429 (1,695,557)

เงินกู้ ยืมระยะสั �น (320,536) 797,052 (1,250) (14,541)

หนี �สนิอื�น 26,457,838 18,027,397 14,138,863 17,454,188

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 171,194,790 14,675,586 152,307,111 8,700,164

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายในการซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (379,391,017) -                       (357,987,171) -                       

เงินสดจ่ายในการซื �อหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                       (442,805,262) -                       (430,966,012)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 291,631,009        -                       279,084,178        -                       

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เผื�อขาย -                       406,115,030        -                       396,439,960        

เงินสดจ่ายในการซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย (92,406,011) -                       (20,458,946) -                       

เงินสดจ่ายในการซื �อตราสารหนี �ที�จะถือจนครบกําหนด -                       (67,529,134) -                       (8,424,609)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 66,296,254          -                       3,302,448            -                       

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี �ที�จะถือจนครบกําหนด -                       62,335,615          -                       3,891,306            

เงินสดจ่ายในการซื �อเงินลงทนุทั�วไป -                       (7,194,162) -                       (6,359,758)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุทั�วไป -                       980,546               -                       875,284               

เงินสดจ่ายในการซื �อเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (69,443,865) (124,267) (74,083,403) (1,124,267)

เงินสดรับจากเงินปันผลที�ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 41,512                 89,212                 1,653,535            3,038,500            

เงินสดจ่ายในการซื �อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,176,225) (1,444,675) (777,326) (1,367,505)

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 119,662               69,548                 5,065                   52,680                 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (184,328,681) (49,507,549) (169,261,620) (43,944,421)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 6.1 23,755,703          36,727,413          23,755,703          36,727,413          

เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ�มขึ �น (ลดลง) 6.1 (65,245) 125,585 (65,245) 125,585

เงินสดจ่ายชําระหนี �สนิตามสญัญาเช่า (898,176) -                       (774,417) -                       

เงินปันผลจ่าย (9,544,214) (12,092,402) (9,544,214) (12,092,402)

เงินปันผลจ่ายให้แก่สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (357,972) (380,706) -                       -                       

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 12,890,096 24,379,890 13,371,827 24,760,596

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด 113,217 (116,954) 91,027 (110,696)

เงินสดลดลงสทุธิ (130,578) (10,569,027) (3,491,655) (10,594,357)

เงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 58,090,112          62,394,091          58,012,561          62,329,288          

เงนิสด ณ วันที� 30 กันยายน 57,959,534 51,825,064 54,520,906 51,734,931

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

                 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)

                กรรมการผู้จดัการใหญ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2563
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ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 เร่ือง หน้า 

หมายเหตุข้อ  
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ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาํหนดของทางราชการ    
 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  เป็นบริษัทมหาชนจํากดัท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจกัรไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

เป็นกิจกรรมหลกั โดยมีสาขาอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคในประเทศไทยและในบางภมูิภาคหลกัของโลก  
 

ตามท่ีธนาคารต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เก่ียวกบัการดํารงเงินกองทุน ซึ่งตาม

แนวทางปฏิบตัิเหลา่นีแ้ละแนวทางของทางการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทนัท่วงที    ธนาคารจะต้องใช้มาตรการในการวดั

มูลค่าของสินทรัพย์ หนีส้ินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการคํานวณตามวิธีการท่ีทางการกําหนด 

นอกจากนัน้ จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทนุของธนาคารขึน้อยูก่บัความเห็นของ ธปท. เก่ียวกบัสว่นประกอบ นํา้หนกัของ

ความเสีย่ง และปัจจยัอ่ืน ๆ ด้วย ธนาคารเช่ือวา่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารได้ปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดเกี่ยวกบัการดํารงเงินกองทนุครบถ้วนแล้ว  อยา่งไรก็ตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัเงินกองทนุและข้อกําหนดอื่น ๆ ของ

ทางราชการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามท่ี ธปท. เห็นสมควร 
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

2.1  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารตามกฎหมายเป็นฉบับภาษาไทย และได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน แนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย  รวมถึงกฎระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และประกาศ ธปท. ท่ีเก่ียวข้อง 
 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะธนาคาร ได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล และข้อบงัคบัของทางการท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แสดงรายการตามประกาศ ธปท. 

เร่ือง การจดัทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิง้ท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

ลงว ันที ่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ ่ง กําหนดให้ถือปฏิบ ัต ิก ับงบการเงินที ่เ ร่ิมต้นในหรือหลงัว ันที ่ 1 มกราคม 2563  

เป็นต้นไป ทัง้นีง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีนํามาแสดง

เปรียบเทียบยงัคงแสดงตามรูปแบบตามประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์

และบริษัทโฮลดิง้ท่ีเป็นบริษัทแมข่องกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558   
 

ข้อมลูบางประการซึง่แสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มิได้นํามาแสดงไว้ ณ ท่ีนี ้

เน่ืองจากข้อมลูดงักลา่วมิได้กําหนดให้มีการเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาล นอกจากนัน้ ในการพิจารณางบการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวข้างต้นควรจะนํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

มาประกอบการพิจารณาด้วย 
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สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งนํามาเปรียบเทียบ

ได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัซึง่ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

ผลการดําเนินงานของงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มิได้เป็นการบง่ชีใ้ห้เห็นการคาดการณ์

ผลการดําเนินงานเต็มปี 
 

การจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธนาคารใช้ดุลยพินิจในการประมาณและ

ตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ ณ วันที่ในงบการเงิน และจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

ในงวดบญัชีท่ีรายงาน ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้  
 

2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมห่รือปรับปรุงใหม ่

2.2.1 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ท่ีสภาวิชาชีพบญัชี

ได้ออกประกาศและลงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือปฏิบตัิกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาถือปฏิบตัิแล้ว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและ

บริษัทย่อยอย่างเป็นสาระสาํคญั 
 

สําหรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ได้เปิดเผย

ผลกระทบในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 3 
 

2.2.2 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี 2 ฉบบั ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ

วนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

   1) แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลกูหนีท่ี้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย 
 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการ ที่ให้

ความช่วยเหลือลกูหนีที้่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้

ความช่วยเหลือลูกหนีด้ังกล่าวระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า

ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะมีการเปลีย่นแปลงและให้ถือปฏิบตัิตามการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้ในส่วนของการนําแนวปฏิบตัิทางการบัญชีมาถือปฏิบัติ ได้เปิดเผยในข้อ 6.19 การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 

 

 

 

 

 



  

- 16 -  
 

   2) แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันีใ้ห้เป็นทางเลือกสาํหรับทกุกิจการท่ีถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เน่ืองจากการจัดทํางบการเงินในช่วงเวลาท่ี COVID-19 

ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสงู ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของ

ธนาคารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมลูค่าและรับรู้รายการทางบญัชี 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาที่ยงัมี

ความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี ้

สาํหรับการจดัทํางบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ธนาคารไม่ได้ใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักลา่วในการจดัทํางบการเงินระหวา่งกาลสําหรับงวดสามเดือน

และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

2.2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว แตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว 

และจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงดงักล่าวประกอบไปด้วยการปรับปรุงการอ้างอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ การปรับปรุงคํานิยามของ “ความมีสาระสําคญั” ในมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางการบญัชีและข้อผิดพลาด และการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิง ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงิน (TFRS 9) 
 

การปรับปรุงดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างเป็นสาระสําคัญ 

ยกเว้นเร่ืองการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิงซึง่อยูร่ะหวา่งการติดตามและประเมินผลกระทบ  
 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 

และงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมรายการบญัชีของสํานกังานใหญ่และสาขาธนาคาร

ทัง้หมดและบริษัทย่อย โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลือท่ีสําคญัระหว่างกนัออก และได้รวมสว่นได้เสียในบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยดงักลา่วประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 

(ประเทศจีน) จํากดั และ บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั 
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งบการเงินระหว่างกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ได้รวมธนาคารพีที 

เพอร์มาตา ทีบีเค ซึ่งธนาคารได้เข้าซือ้หุ้นเมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 และมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร และ

บริษัท บีเอสแอล ลสีซิ่ง จํากดั ซึง่ได้เปลีย่นสถานะจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทยอ่ย เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 
 

นอกจากนัน้ งบการเงินระหว่างกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

และงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตนั) เบอร์ฮาด ซึ่งบางกอกแบงค์ 

เบอร์ฮาด ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั ซึง่บริษัทหลกัทรัพย์ 

บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100  
 

งบการเงินระหว่างกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ได้รวมบริษัท PT 

Sahabat Finansial Keluarga ซึ่งธนาคาร พีที เพอร์มาตา ทีบีเค ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 
  

บริษัทยอ่ยของธนาคารเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั จดทะเบียน

เป็นบริษัทในหมู่เกาะเคแมน บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมาเลเซีย ธนาคารกรุงเทพ 

(ประเทศจีน) จํากดั ซึง่จดทะเบียนเป็นบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน และธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ซึง่จดทะเบียน

ในประเทศอินโดนีเซีย สาํหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด 
 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะธนาคาร สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมรายการบญัชีของสํานกังานใหญ่และ

สาขาธนาคารทัง้หมด และบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีราคาทนุสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
 

3.  นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
 

ธนาคารได้ใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบตัิโดยมนีโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั ดงันี ้
 

3.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดง

รายการเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

และ ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การปอ้งกนั

ความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ และฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชําระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
 

1.  การรับรู้รายได้ 

ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้ด้วยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Effective Interest Rate: EIR) อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง คือ

อตัราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายทีุ่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาท่ี

สัน้กว่าแล้วแต่ความเหมาะสม เพ่ือให้ได้มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงคํานวณ

โดยคํานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ

อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
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ธนาคารคํานวณรายได้ดอกเบีย้โดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิต เมื่อสนิทรัพย์ทางการเงินถกูพิจารณาว่าด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคาร

คํานวณรายได้ดอกเบีย้โดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกบัมลูค่าตามบญัชีสทุธิด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงิน  หากสนิทรัพย์ดงักลา่วไมด้่อยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารจะคํานวณรายได้ดอกเบีย้บนมลูคา่ตามบญัชี

ดงัเดมิ 
 

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรายการ (Purchased or Originated 

Credit-impaired: POCI)  ธนาคารคํานวณรายได้ดอกเบีย้โดยคํานวณหาอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงปรับด้วยความ

เสี่ยงด้านเครดิต (Credit-Adjusted EIR) และใช้อตัรานัน้กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง

ปรับด้วยความเสีย่งด้านเครดิต คือ อตัราดอกเบีย้ ณ วนัแรกท่ีรับรู้รายการ  ท่ีใช้คิดลดประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคต (รวมผลขาดทนุด้านเครดิต) เพ่ือให้ได้มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต

เมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรายการ 
 

รายได้คา่ธรรมเนียม 

ยกเว้นคา่ธรรมเนียมท่ีได้รวมคํานวณเป็นสว่นหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ธนาคารรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมโดย

ใช้เกณฑ์คงค้างเมื่อได้มีการให้บริการหรือดําเนินการตามภาระท่ีต้องปฏิบตัิเสร็จสิน้ 
 

ใช้ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารรับรู้ดอกเบีย้รับและรายได้คา่ธรรมเนียมด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบีย้จากการกู้ยืมซึง่ค้างชําระเกินกว่า

สามเดือนจะรับรู้เมื่อได้รับชําระ ธนาคารกลบัรายการดอกเบีย้ค้างรับทัง้หมดสาํหรับรายการท่ีไมไ่ด้ใช้เกณฑ์คงค้างแล้ว 
 

2.  การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ด้วยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง และรับรู้คา่ธรรมเนียมจ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้น

คา่ธรรมเนียมจ่ายท่ีได้รวมคํานวณเป็นสว่นหนึง่ของอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ใช้ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารรับรู้ดอกเบีย้จ่ายและคา่ธรรมเนียมด้วยเกณฑ์คงค้าง 
 

3.   เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารใช้ข้อกําหนดการจดัประเภทและการวดัมลูคา่สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งวดเปรียบเทียบปี 2562 ไม่มี

การปรับย้อนหลังและยังนําข้อกําหนดภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับก่อนมาใช้ การเปลี่ยนแปลงหลกั คือ 

ข้อกําหนดของการจัดประเภทและการด้อยค่า 
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 1) การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน เมื่อธนาคารเข้าเป็นคู่สญัญาตามข้อกําหนดของ

เคร่ืองมือนัน้ ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นวนัที่มีการจ่ายชําระ เงินให้สินเชื่อและลกูหนีจ้ะรับรู้เมื่อจ่ายเงินลว่งหน้า 

(หรือจ่ายชําระ) ให้แก่ผู้กู้ยืม  
 

 2) การจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี ้

ธนาคารจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนีเ้ป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัด้วย

ราคาทนุตดัจําหน่าย หรือด้วยมลูค่ายตุิธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนาคารในการบริหาร 

และตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงิน โดยจดัประเภทเป็น 
  

  - สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย (Amortized Cost: AMC) เมื่อเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อ

กล่าวคือถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และข้อกําหนด

ตามสญัญา ทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของ

เงินต้นในวนัท่ีกําหนด 
 

สนิทรัพย์ทางการเงินเหลา่นี ้รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและวดัมลูคา่ในภายหลงัด้วยราคาทนุตดั

จําหน่าย การวดัมูลค่าของการด้อยค่าด้านเครดิตคํานวณตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ (Expected Credit Loss Model) ตามท่ีอธิบายไว้ในหวัข้อการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน  
 

  - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Fair Value through 

Other Comprehensive Income: FVOCI) เมื่อเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อกลา่วคือถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตาม

สญัญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้

จากยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด 
 

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีรั้บรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรม กําไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการใน

สว่นของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะจําหน่าย ซึ่งจะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทนุจากการ

จําหนา่ยตราสารดงักลา่วเป็นกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ การวดัมลูค่าของการด้อยคา่ด้านเครดิต

คํานวณตามโมเดล 
 

  - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (Fair Value through Profit or 

Loss: FVTPL) เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือ

ข้อกําหนดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดท่ีไม่ได้เป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้น

และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด 
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สนิทรัพย์ทางการเงินเหลา่นีรั้บรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรม และวดัมลูค่าภายหลงัด้วยมลูค่ายตุิธรรม 

กําไรขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรม และกําไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการขาย

รับรู้เป็นกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ  
 

เงินลงทนุในตราสารทนุ 

เงินลงทนุในตราสารทนุทกุรายการวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารจดัประเภท

เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งมิได้ถือไว้เพ่ือค้าแตถื่อเพ่ือวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ หรือเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีความ

ผนัผวนของราคาสงู เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) 

การจดัประเภทพิจารณาเป็นรายตราสาร โดยไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงประเภทได้ รายได้ทกุประเภทรวมทัง้การ

เปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุิธรรม ท่ีแสดงไว้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไมถ่กูโอนไปยงักําไรหรือขาดทนุแม้เมื่อ

มีการจําหนา่ย ยกเว้นรายได้เงินปันผล 
 

 3) การจัดประเภทหนีส้ินทางการเงิน 

ธนาคารวดัมูลค่าหนีส้ินทางการเงินนอกเหนือจากภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือและการคํา้ประกนัทางการเงิน

ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย (AMC) หรือมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ (FVTPL) เมื่อเป็นหนีส้ินทางการเงิน

เพ่ือค้าหรือกําหนดให้วดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรม และวดัด้วยราคาทนุ

ตดัจําหนา่ยในภายหลงั 
 

ธนาคารจดัประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นถือไว้เพ่ือค้าเมื่อหนีส้ินทางการเงินนัน้ออกเพ่ือการทํากําไรระยะสัน้

ผ่านกิจกรรมเพ่ือค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งมีหลกัฐานใน

รูปแบบท่ีผา่นมาของการทํากําไรระยะสัน้ หนีส้ินท่ีถือไว้เพ่ือค้ารับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ต้นทนุการทํา

รายการรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเมื่อเกิดรายการ และวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมในภายหลงั สําหรับกําไรหรือ

ขาดทนุรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 

หนีส้นิทางการเงินอาจถกูกําหนดให้วดัด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุภายใต้เง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้
 

  - ช่วยขจดัหรือลดการวดัมลูคา่ทางบญัชีท่ีไมส่อดคล้องกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

  - กลุม่ของหนีส้นิทางการเงิน หรือกลุม่ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีมีการบริหารจดัการ

และประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มลูคา่ยตุิธรรม 

  - หนีส้นิท่ีประกอบด้วยอนพุนัธ์แฝงหนึง่หรือมากกวา่หนึง่รายการ  
 

ผลการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร (Own Credit Risk) แสดงแยกต่างหากในกําไร

เบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นสํารองด้านเครดิต ยกเว้นกรณีทําให้เกิดหรือทําให้เพ่ิมการวดัมลูค่าทางบญัชีท่ีไมส่อดคล้องกนั

ในกําไรหรือขาดทนุ การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดในมลูค่ายตุิธรรมของหนีส้ินนัน้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความ

เสี่ยงด้านเครดิตจะแสดงใน “กําไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทนุ” 
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ความเคลือ่นไหวในมลูค่ายตุิธรรมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต คํานวณจากผลต่างของ

มลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนับนสว่นตา่งของความเสีย่งด้านเครดิตปัจจบุนัและเมื่อเร่ิมแรก 
 

จํานวนท่ีแสดงไว้ในสํารองด้านเครดิตจะไม่โอนไปยงักําไรหรือขาดทุนในภายหลงั เมื่อเคร่ืองมือเหลา่นีถู้กตดั

รายการออกจากบญัชี ยอดสะสมของสาํรองด้านเครดิตจะถกูโอนไปยงักําไรสะสม 
 

4)    อนุพันธ์ทางการเงิน 

ตราสารอนพุนัธ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัทําสญัญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพ่ือค้า 

เว้นแต่ธนาคารกําหนดให้เป็นสว่นหนึ่งของความสมัพนัธ์ในการป้องกันความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลและจัดเป็น

ตราสารอนพุนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเสี่ยง ตราสารอนพุนัธ์จะถกูวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุิธรรม การ

เปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมจะรับรู้เป็นกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมลูค่า

ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ ยกเว้นมีการใช้การบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง 
 

อนพุนัธ์แฝง 

อนุพันธ์แฝงเป็นส่วนหนึ่งของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ท่ีประกอบด้วย

สญัญาหลกัท่ีมิใช่ตราสารอนพุนัธ์ 
 

สาํหรับอนพุนัธ์ท่ีแฝงในสญัญาหลกัท่ีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินจะถกูจดัประเภททัง้สญัญารวมอนพุนัธ์แฝงตาม

โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนาคาร และตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงิน 
 

สาํหรับอนุพนัธ์ท่ีแฝงในสญัญาหลกัท่ีเป็นหนีส้ินทางการเงิน อนพุนัธ์แฝงจะถูกรับรู้แยกออกจากสญัญาหลกั

เสมือนเป็นตราสารอนพุนัธ์เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี ้
 

  - ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสีย่งของอนพุนัธ์แฝงไมม่ีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัสญัญาหลกั 

  - เมื่อแยกออกจากสญัญาหลกัยงัมีลกัษณะตรงตามนิยามของตราสารอนพุนัธ์ และ 

  - ตราสารการเงินแบบผสมนีไ้มไ่ด้ถกูรับรู้และวดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 
 

5) การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

  ก) สินทรัพย์ทางการเงิน 

มีการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทางการเงิน หากธนาคารประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพย์ 

มีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญ สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตัดออกจากบัญชีและรับรู้

สนิทรัพย์ทางการเงินใหมด้่วยมลูคา่ยตุิธรรม ผลต่างระหวา่งมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม 

ท่ีถูกตดัออก และสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผลขาดทุน  

ด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
 

หากกระแสเงินสดไมแ่ตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัสําคญั ธนาคารปรับมูลค่าตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์

ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างท่ีได้จากการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี เป็นกําไรหรือขาดทุนจากการปรับ

สญัญาในกําไรหรือขาดทนุ ซึง่แสดงเป็นสว่นหนึง่ของขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
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  ข) หนีส้ินทางการเงิน 

ธนาคารตดัหนีส้นิทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสญัญาทําให้กระแสเงินสด

ของหนีส้ินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญ หนีส้ินทางการเงินใหม่ตามเง่ือนไขท่ี

เปลีย่นแปลงรับรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของหนีส้นิทางการเงินท่ีถกูตดัออกและ

หนีส้นิทางการเงินใหมรั่บรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 
 

หากกระแสเงินสดของหนีส้ินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคญั  ธนาคารปรับปรุง

มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสดท่ีได้ทบทวนใหมแ่ละคิดลดด้วย

อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเดิม และรับรู้จํานวนเงินท่ีเกิดขึน้จากการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีในกําไรหรือขาดทนุ  

 

 6) การหักกลบ 

สนิทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินแสดงหกักลบกนัในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมาย

ในการหกักลบจํานวนดงักลา่ว และตัง้ใจท่ีจะชําระด้วยเกณฑ์สทุธิ หรือรับรู้สนิทรัพย์และชําระหนีส้นิพร้อมกนั 
 

7) การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารตดัรายการสนิทรัพย์ทางการเงิน เมื่อกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์หมดลง หรือมีการโอนย้าย

สิทธิท่ีจะรับกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจ้าของทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของรายการออกไป ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้หรือที่คงอยู่จากสินทรัพย์

ทางการเงิน ท่ีโอนย้าย ธนาคารจะรับรู้แยกเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ   
 

หนีส้ินทางการเงินถูกตดัรายการจากงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารได้สิน้สดุภาระผูกพนัหรือสญัญา

ถกูยกเลกิหรือหมดอาย ุ

 

 8) การตัดหนีสู้ญ 

การตดัจําหนา่ยหนีเ้ป็นสญู (เพียงบางสว่นหรือทัง้หมด) กระทําในงวดท่ีธนาคารพิจารณาวา่จะเรียกเก็บหนีร้าย

นัน้ไม่ได้ โดยทัว่ไปเมื่อธนาคารพิจารณาว่าผู้กู้ ไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ท่ีจะก่อให้เกิดกระแสเงินสด

เพียงพอท่ีจะจ่ายชําระ ทัง้นี ้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถกูตดัสญูธนาคารยงัคงดําเนินการบงัคบัคดี เพ่ือให้เป็นไป

ตามขัน้ตอนของธนาคารในการเรียกคืนเงินท่ีค้างชําระ 
 

ใช้ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ตราสารอนพุนัธ์  

ตราสารอนุพนัธ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัทําสญัญา (Trade Date) และวดัมลูค่าภายหลงัด้วยมูลค่า

ยตุิธรรม กําไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมรับรู้และแสดงรวมอยูใ่นกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจาก

ธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 
 

ธนาคารใช้ตราสารอนุพนัธ์ในการบริหารความเสี่ยงสาํหรับสินทรัพย์ หนีส้ิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

ฐานะสทุธิต่าง ๆ หรือ กระแสเงินสด โดยธนาคารใช้การบญัชีป้องก ันความเสี่ยงสําหรับตราสารอนุพนัธ์

ดงักล่าว เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะใช้วิธีการบัญชี (ตามเกณฑ์คงค้าง) ใน

ลกัษณะเดียวกบัรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเสีย่ง 
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ในการป้องกันความเสี่ยง ธนาคารมีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตราสารอนุพันธ์และรายการที่มี

การป้องกนัความเสี ่ยง รวมถึงลกัษณะของความเสี ่ยง วตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ในการป้องกนัความเสี ่ยง

ตลอดจนความมีประสทิธิผลของความสมัพนัธ์ในการปอ้งกนัความเสีย่ง 
  

ธนาคารหยุดใช้การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง เมื่อตราสารอนพุนัธ์ท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงครบกําหนด หรือเมื่อขาย 

หรือเมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการบญัชีป้องกันความเสี่ยง โดยต้องวดัมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ที่หยุดใช้

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีตามวิธีเกณฑ์คงค้างกับมูลค่า

ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ดงักลา่วจะตดัจําหน่ายและรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุอย่างสอดคล้องกบัรายการที่มี

การปอ้งกนัความเสีย่ง 
 

อนพุนัธ์แฝง คือ สว่นหนึ่งของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ท่ีประกอบด้วยสญัญาหลกั

ท่ีไม่ใช่ตราสารอนพุนัธ์ โดยอนพุนัธ์แฝงทําให้บางสว่นหรือทัง้หมดของกระแสเงินสดตามสญัญาถกูเปลี่ยนแปลง

ไปตามตวัแปรท่ีระบไุว้ในอนพุนัธ์ ธนาคารรับรู้รายการ จดัประเภท และบนัทกึบญัชีของอนพุนัธ์แฝงตามประกาศของ 

ธปท. โดยในกรณีของอนุพนัธ์แฝงในตราสารการเงินแบบผสมท่ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเสี่ยงท่ีไม่มี

ความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัสญัญาหลกั ซึ่งเมื่อแยกออกจากสญัญาหลกัยงัมีลกัษณะตรงตามนิยามของตราสาร

อนุพ ันธ์ โดยที่ตราสารการเงินแบบผสมดังกล่าวไม่ได้ถูกวัดค่าและรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน  ธนาคารจะรับรู้รายการอนุพนัธ์แฝงท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ดงักล่าว

แยกออกจากสญัญาหลกัเสมือนเป็นตราสารอนุพนัธ์หนึ่ง และจัดเป็นรายการประเภทเพ่ือค้า ซึ่งแสดงด้วยมลูค่า

ยุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไร (ขาดทุน) สทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศ สําหรับสญัญาหลกัธนาคารรับรู้รายการจัดประเภท และวดัมูลค่าตามนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 

และในกรณีของอนพุนัธ์แฝงในตราสารการเงินแบบผสมท่ีไม่เข้าหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ธนาคารบนัทกึและจดัประเภท

อนพุนัธ์แฝงดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาหลกั 
 

         เงินลงทนุ 

ธนาคารและบริษัทย่อยจดัประเภทเงินลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารทนุ และเงินลงทนุในลกูหนีเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือค้า 

เงินลงทนุเผ่ือขาย ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด เงินลงทนุทัว่ไป และเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  
 

เงินลงทนุรับรู้เมื่อเร่ิมแรก ณ วนัท่ีมีการจ่ายชําระ (Settlement Date) ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

เงินลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุในความต้องการของตลาด ซึ่งมีราคาตลาดท่ีระบไุด้โดยง่ายท่ีได้มาเพ่ือถือไว้         

ในระยะสัน้และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ จดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพ่ือค้า

และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรและขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และกําไรและ

ขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการขายรับรู้เป็นกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 
 

ตราสารหนี ้ซึ่งธนาคารมีความตัง้ใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกําหนดไถ่ถอน จัดประเภท

เป็นตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดและแสดงด้วยราคาทนุตดัจําหนา่ยสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี)  
 

ตราสารหนี ้เงินลงทนุในลกูหนี ้และตราสารทนุในความต้องการของตลาดซึง่มีราคาตลาดท่ีระบไุด้โดยง่าย ซึ่งไม่ได้จดั

ประเภทไว้เป็นตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด หรือเงินลงทนุเพ่ือค้า หรือเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจดั
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ประเภทเป็นเงินลงทนุเผ่ือขายและแสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม โดยท่ีกําไรหรือขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง

มลูคา่ยตุิธรรม จะแสดงเป็นรายการในสว่นของเจ้าของผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะจําหน่ายหลกัทรัพย์ไป 

ซึง่จะบนัทกึผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุดงักลา่วในกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 
 

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และหลกัทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมีข้อจํากัดเก่ียวกับราคาซือ้ขาย จะจัด

ประเภทเป็นเงินลงทนุทัว่ไปและแสดงด้วยราคาทนุสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้าม)ี 
 

ต้นทนุของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุท่ีจําหนา่ย คํานวณโดยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั รายได้ดอกเบีย้จากตราสารหนี ้

รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง การตดัจําหน่ายสว่นเกินและสว่นลดใช้วิธีที่ทําให้ได้รับผลตอบแทนในระดบัที่สมํ่าเสมอ 

และแสดงอยูใ่นรายได้ดอกเบีย้ การรับรู้เงินปันผลใช้เกณฑ์คงค้างและได้รวมอยูใ่นรายได้จากการดําเนินงานอ่ืน  
 

เมื่อธนาคารและบริษัทย่อยประเมินวา่เงินลงทนุมีการด้อยค่า จะบนัทึกคา่เผ่ือการด้อยค่าเพ่ือรับรู้ผลขาดทนุท่ียงัไม่

เกิดขึน้จากการด้อยค่า โดยแสดงเป็นกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุสําหรับตราสารทนุ และหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู 

และขาดทนุจากการด้อยคา่สาํหรับตราสารหนี ้ 
 

4.   การด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของธนาคารสําหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 โดยนําโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้มาใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 แทนแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย งบการเงิน

ท่ีนํามาเปรียบเทียบไมม่ีการปรับปรุงย้อนหลงัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
 

ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Losses (ECL) Model) และ

ส่วนเพ่ิมจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) เน่ืองจากโมเดลไม่รองรับการกันสํารองด้อยค่าสําหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี ้รวมถึงภาระผูกพันจากการให้สินเชื่อและสญัญาคํา้ประกันทางการเงิน ซึ่ง

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย (AMC) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ทําโดยจัด

สนิทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ชัน้ตามการเปลีย่นแปลงในความเสีย่งด้านเครดิตนบัตัง้แตรั่บรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก  
 

 ก) ชัน้ท่ี 1: ไมม่ีการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (Performing)  

สาํหรับฐานะความเสีย่งด้านเครดิตซึ่งไมม่ีการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี่ยงนบัตัง้แตรั่บรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรก และเป็นฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตที่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิตตัง้แต่เร่ิมแรก ธนาคารกันสํารองด้วย

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัชําระภายใน 12 เดือนข้างหน้า  
 

 ข) ชัน้ท่ี 2: มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)  

สําหรับฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิตนบัตัง้แต่รับรู้

รายการเมื่อเร่ิมแรก แตไ่มด้่อยคา่ด้านเครดิต ธนาคารรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ 
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 ค) ชัน้ท่ี 3: การด้อยคา่ด้านเครดิต (Non-performing)  

สินทรัพย์ทางการเงินถกูประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตกุารณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์นัน้เกิดขึน้ สาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิด

การด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสินทรัพย์ทาง

การเงินนัน้ 
 

การกําหนดชัน้ในการด้อยคา่ 

ณ วันท่ีในรายงาน ธนาคารประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญ

นบัตัง้แต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงในการผิดนดัชําระตลอดอายุท่ีคาดของ

สินทรัพย์ ระหว่างวันท่ีในรายงานและวันท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก และพิจารณาข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลท่ี

สมเหตุสมผลท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารให้ความสําคญักับการพิจารณาข้อบ่งชี ้(Indicator) ท่ีจะส่งผลต่อการลดลงของ

ความสามารถในการชําระหนีห้รือการเพ่ิมขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคญั โดยพิจารณาข้อบ่งชี ้

สาํคัญทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมทัง้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วและการวิเคราะห์สถานการณ์

ไปข้างหน้า(Forward-looking Analysis)  รวมถึงใช้ระบบการจัดระดบัความเสี่ยงด้านสินเช่ือภายในของธนาคาร 

และระบบการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือด้านเครดิตของภายนอก  
 

ธนาคารประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นรายสัญญาหรือเป็นรายกลุ่ม สําหรับการ

ประเมินการด้อยค่าแบบรายกลุ่ม ธนาคารจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีลกัษณะของความเสี่ยงด้านเครดิต

ร่วมกัน โดยพิจารณาจากประเภทของสญัญา การจัดระดบัความเสี่ยงด้านสินเช่ือ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก 

อตุสาหกรรม ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของผู้กู้ยืม และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

สินทรัพย์ทางการเงินมีการโอนย้ายชัน้ตามคณุภาพด้านเครดิตท่ีลดลง หากในเวลาต่อมาคณุภาพด้านเครดิตของ

สินทรัพย์ดีขึน้และข้อบ่งชีข้องการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต นับตัง้แต่รับรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรกหมดไป ธนาคารจัดชัน้เป็นสินทรัพย์ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

(Performing) 

 

การวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับทัง้หมดตลอดอายท่ีุ

คาดของสินทรัพย์ทางการเงินถ่วงนํา้หนกัด้วยความน่าจะเป็นคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเดิม ณ วนัเร่ิมต้น 

กลา่วคือ คํานวณจากประมาณการฐานะความเสีย่งเมื่อมีการผิดนดัชําระ คณูด้วยความนา่จะเป็นท่ีจะมีการผิดนดั

ชําระ และร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการผิดนดัชําระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงเดิม 

ณ วนัเร่ิมต้น โดยคํานวณภายใต้แตล่ะสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ 
 

  - ความน่าจะเป็นของการผิดนดัชําระหนี ้(Probability of Default: PD) : การประมาณโอกาสของการท่ีลกูหนีไ้ม่

ชําระเงินตามสญัญาในช่วงเวลาท่ีกําหนด  

  - ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการผิดนัดชําระ (Loss Given Default: LGD) : การประมาณค่าความ

เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีการไมชํ่าระเงินตามสญัญาในช่วงเวลาท่ีกําหนด คา่ความเสยีหายดงักลา่วเป็น

ผลตา่งระหว่างกระแสเงินสดท่ีถึงกําหนดชําระตามสญัญา และกระแสเงินสดท่ีธนาคารคาดวา่จะได้รับ รวมถึง

มลูคา่ท่ีอาจได้รับจากหลกัประกนั 
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  - ฐานะความเสี่ยงเมื่อมีการผิดนัดชําระ (Exposure at Default: EAD) : การประมาณจํานวนเงินของวันท่ีไม่

ชําระเงินตามสญัญาในอนาคต โดยคํานึงถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินหลงัจากวนัท่ีใน

รายงานอนัเน่ืองมาจากการชําระคืนเงินหรือจํานวนเงินท่ีคาดวา่จะมีการเบิกใช้เพ่ิมเติมตามวงเงินท่ีคงเหลอื 
 

ในการวดัมลูค่าผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ธนาคารพิจารณาผลขาดทนุในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมลู 

ที่สงัเกตได้ในปัจจุบนั อีกทัง้คาดการณ์สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วย โดยใช้ข้อมูลสนบัสนุนที่มี

ความสมเหตุสมผล การใช้ดุลยพินิจจากผู้มีประสบการณ์ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

การใช้ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคร่วมในการคํานวณ โดยหลักได้แก่แต่ไม่จํากัดเพียง ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ อตัราการวา่งงาน ดชันีราคาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 

ในกรณีของตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารรับรู้การกนัสํารองใน

กําไรขาดทุน และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในจํานวนเดียวกันในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทนุในตราสารหนีด้งักลา่วในงบแสดงฐานะทางการเงินยงัแสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

การวดัผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของสญัญาคํา้ประกนัทางการเงินพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีคาดว่า

จะจ่ายชําระให้กบัผู้ ท่ีได้รับการคํา้ประกนั สทุธิด้วยจํานวนเงินท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สําหรับภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือ คือมลูค่าปัจจุบนัของผลต่างระหว่าง

กระแสเงินสดตามสญัญาท่ีถึงกําหนดชําระหากมีการเบิกใช้วงเงิน และกระแสเงินสดท่ีธนาคารคาดวา่จะได้รับ 
 

ใช้ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ธปท. อนญุาตให้ธนาคารจัดประเภทเงินกู้ยืมและตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์แต่ละบญัชี หรือตามเกณฑ์

ลกูค้าแต่ละราย  ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ธนาคารเลอืกท่ีจะจดัประเภทเงินกู้ยืมและตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตาม

เกณฑ์ลกูค้าแต่ราย ซึ่งเงินกู้ ยืมทัง้หมดถกูแยกประเภทตามประเภทท่ีมีคุณภาพตํ่าสดุของลกูค้ารายนัน้ ๆ และค่า

เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญจะคิดจากการจําแนกของเงินกู้ ยืม ธนาคารยังทบทวนเงินกู้ ยืมและภาระผูกพันด้วยวิธีเชิง

ปริมาณซึง่สอดคล้องกบัแนวทางของ ธปท. 
 

5.  การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารใช้ตราสารอนพุนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากสินทรัพย์ หนีส้ิน 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะสทุธิ หรือ กระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช้การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง

สาํหรับรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเสีย่ง (Hedged Item) และรายการท่ีใช้ปอ้งกนัความเสีย่ง (Hedging Instrument) 

เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขของการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง  ความสมัพนัธ์ของการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง มีดงันี ้
 

 - การปอ้งกนัความเสีย่งในมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ หนีส้นิ หรือสญัญาผกูมดั  

 - การป้องกนัความเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีอาจเกิดขึน้คอ่นข้างแน่ ซึ่งส่งผลต่อสินทรัพย์ หนีส้ิน หรือ

รายการท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึน้คอ่นข้างแน ่ 

 - การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในการดําเนินงานในตา่งประเทศ 
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ในการปอ้งกนัความเสีย่ง ธนาคารพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเสีย่งและรายการท่ี

ใช้ป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงลกัษณะของความเสี่ยง วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ในการป้องกนัความเสี่ยง ตลอดจน

ความมีประสทิธิผลของการปอ้งกนัความเสีย่ง 
 

ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างสาํหรับการปอ้งกนัความเสีย่งของพอร์ตโฟลโิอแบบเปิด (Open Portfolio) 
 

  1) การปอ้งกนัความเสีย่งในมลูคา่ยตุิธรรม 

ธนาคารรับรู้การเคลือ่นไหวในมลูค่ายตุิธรรมของรายการท่ีใช้ป้องกนัความเสีย่งและของรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเสี่ยงในงบกําไรขาดทนุ การเปลี่ยนแปลงสะสมในมลูค่ายตุิธรรมท่ีเกิดจากความเสี่ยงท่ีมีการป้องกนัของ

รายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงถือเป็นสว่นปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีการป้องกัน

ความเสีย่ง 
 

เมื่อเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงหมดอายุ ถูกขาย ถูกยกเลิกสญัญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่เข้าเง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงแล้ว สว่นปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีมีการ

ปอ้งกนัความเสี่ยงจะถกูตดัจําหนา่ยไปยงังบกําไรขาดทนุด้วยเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง เมื่อรายการท่ีมี

การปอ้งกนัความเสีย่งถกูตดัรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน สว่นปรับปรุงมลูค่ายตุิธรรมท่ียงัมิได้ตดั

จําหนา่ยจะรับรู้ทนัทีในงบกําไรขาดทนุ 
 

  2) การปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 

ธนาคารรับรู้สว่นท่ีมีประสทิธิผลของการเปลี่ยนแปลงสะสมในมลูคา่ยตุิธรรมของรายการท่ีใช้ป้องกนัความเสีย่ง

เป็นสํารองสําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดภายใต้ส่วนของเจ้าของ และรับรู้กําไรขาดทุนท่ี

เก่ียวข้องกบัสว่นท่ีไม่มีประสทิธิผลทนัทีในงบกําไรขาดทนุ สาํรองสาํหรับการปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด

ในสว่นของเจ้าของจะถกูโอนไปยงังบกําไรขาดทนุในงวดบญัชีที่รายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงนัน้มีผลต่อ

งบกําไรขาดทนุ  
 

เมื่อเคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งหมดอาย ุถกูขาย ยกเลิกสญัญา หรือถกูใช้สทิธิ หรือเมื่อการปอ้งกนัความเสี่ยง

ไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงแล้ว สํารองสําหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดใน

ส่วนของเจ้าของจะคงอยู่ในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้ในงบกําไรขาดทุนในงวดเดียวกับท่ีมีการรับรู้รายการ

คาดการณ์ในงบกําไรขาดทนุ และเมื่อคาดวา่รายการคาดการณ์จะไมเ่กิดขึน้ ผลสะสมของกําไรหรือขาดทนุท่ีอยู่

ในสว่นของเจ้าของ ณ ขณะนัน้จะถกูโอนไปยงังบกําไรขาดทนุทนัที 
 

  3) การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิ 

การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในการดําเนินงานในต่างประเทศบนัทึกคล้ายคลงึกบัการป้องกนั

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด กําไรหรือขาดทนุจากเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงท่ีสมัพนัธ์กบัสว่นของการป้องกนั

ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินภายใต้ส่วนของเจ้าของ  กําไรหรือ

ขาดทุนท่ีสมัพนัธ์กับส่วนของการป้องกันความเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในงบกําไรขาดทุน เมื่อการ

ดําเนินงานในต่างประเทศถกูยกเลิก ผลสะสมของกําไรและขาดทนุสะสมที่เกี่ยวข้องที่อยูใ่นสว่นของเจ้าของ

จะโอนไปยงังบกําไรขาดทนุ 
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ทัง้นีผ้ลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเกิดขึน้กับสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แสดงตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก     

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า 

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย 

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

สินทรัพย์           

เงินสด  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 58,090 - - - 58,090 - 58,090 

รายการระหวา่งธนาคาร  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  และตลาดเงินสทุธิ  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 472,349 - - - 472,349 1,092 473,441 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่           

   ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร   มลูคา่ยตุิธรรม        

   หรือขาดทนุ 1), 2), 3) - ผ่านกําไรขาดทนุ - 48,591 - - 48,591 9,177 57,768 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 4), 5), 6) มลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรม         

  ผ่านกําไรขาดทนุ ผ่านกําไรขาดทนุ        

  /เกณฑ์คงค้าง /เกณฑ์คงค้าง 49,807 607 - - 50,414 545 50,959 

 เงินลงทนุสทุธิ  มลูคา่ยตุิธรรม         

  ผ่านกําไรขาดทนุ - 13,613 (10,993) (2,620) - - - - 

 7),8),10), มลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรม        

 11),12) ผ่านกําไร ผ่านกําไร        

  ขาดทนุ ขาดทนุ        

  เบ็ดเสร็จอ่ืน เบ็ดเสร็จอ่ืน 574,168 (7,931) 8,453 - 574,690 2,697 577,387 

 9) ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 59,916 (30,274) (5,833) - 23,809 (8) 23,801 
 



  

- 29 -  
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก     

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า 

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย 

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและ           

  บริษัทร่วมสทุธิ    1,737 - - - 1,737 - 1,737 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 1,891,046 - - - 1,891,046 5,284 1,896,330 

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง  รายการใน 

งบแสดงฐานะ

การเงิน 

รายการนอก 

งบแสดงฐานะ

การเงิน 1,627 - - (1,627) - - - 

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ    9,363 - - - 9,363 - 9,363 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ    40,754 - - - 40,754 - 40,754 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ    1,760 - - - 1,760 - 1,760 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี    4,542 - - - 4,542 2,947 7,489 

หลกัประกนัที่นําไปวางกบั           

  คูส่ญัญาทางการเงิน    17,507 - - - 17,507 - 17,507 

สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ    20,464 - - - 20,464 - 20,464 

รวมสินทรัพย์    3,216,743 - - (1,627) 3,215,116 21,734 3,236,850 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก    

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า  

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

หนีสิ้น           

เงินรับฝาก  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 2,370,792 - - - 2,370,792 - 2,370,792 

รายการระหวา่งธนาคารและ  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตลาดเงิน  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 134,347 - - - 134,347 - 134,347 

หนิส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 5,523 - - - 5,523 - 5,523 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย   มลูคา่ยตุิธรรม        

  มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ         13) - ผ่านกําไรขาดทนุ - 8,930 - - 8,930 11,176 20,106 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 4) มลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรม        

  ผ่านกําไร ผ่านกําไร        

  ขาดทนุ ขาดทนุ        

  / เกณฑ์คงค้าง / เกณฑ์คงค้าง 37,837 - - - 37,837 1,599 39,436 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 144,681 (8,227) - - 136,454 - 136,454 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง  รายการใน รายการนอก        

  งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะ        

  การเงิน การเงิน 1,627 - - (1,627) - - - 

ประมาณการหนีส้ิน    18,702 - - - 18,702 5,758 24,460 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี    2,364 - - - 2,364 1,042 3,406 

หนีส้ินอ่ืน    72,754 (703) - - 72,051 - 72,051 

รวมหนีสิ้น    2,788,627 - - (1,627) 2,787,000 19,575 2,806,575 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก    

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า  

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

ส่วนของเจ้าของ           

ทนุที่ออกและชําระแล้ว    19,088 - - - 19,088 - 19,088 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั    56,346 - - - 56,346 - 56,346 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของ           

  เจ้าของ    34,472 (1,852) 112 - 32,732 943 33,675 

กําไรสะสม           

    จดัสรรแล้ว           

        ทนุสํารองตามกฎหมาย    24,000 - - - 24,000 - 24,000 

        อ่ืน ๆ    106,500 - - - 106,500 - 106,500 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร    187,345 1,852 (112) - 189,085 1,214 190,299 

รวมส่วนของธนาคาร    427,751 - - - 427,751 2,157 429,908 

สว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุ    365 - - - 365 2 367 

รวมส่วนของเจ้าของ    428,116 - - - 428,116 2,159 430,275 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ    3,216,743 - - (1,627) 3,215,116 21,734 3,236,850 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก    

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า 

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

สินทรัพย์           

เงินสด  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 58,013 - - - 58,013 - 58,013 

รายการระหวา่งธนาคาร  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  และตลาดเงินสทุธิ  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 442,584 - - - 442,584 946 443,530 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่           

  ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร   มลูคา่ยตุิธรรม        

  หรือขาดทนุ 1), 2), 3) - ผ่านกําไรขาดทนุ - 43,324 - - 43,324 9,483 52,807 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 4), 5), 6) มลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรม         

  ผ่านกําไรขาดทนุ ผ่านกําไรขาดทนุ        

  /เกณฑ์คงค้าง /เกณฑ์คงค้าง 49,687 607 - - 50,294 545 50,839 

 เงินลงทนุสทุธิ  มลูคา่ยตุิธรรม

ผ่านกําไรขาดทนุ - 8,518 (8,518) - - - - - 

 7),8), มลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรม        

 10),11) ผ่านกําไร ผ่านกําไร        

  ขาดทนุ ขาดทนุ        

  เบ็ดเสร็จอ่ืน เบ็ดเสร็จอ่ืน 556,797 (6,239) 5,817 - 556,375 2,619 558,994 

 9) ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 45,220 (29,174) (5,817) - 10,229 (6) 10,223 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและ           

  บริษัทร่วมสทุธิ    38,415 - - - 38,415 - 38,415 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก    

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า 

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 1,836,722 - - - 1,836,722 4,951 1,841,673 

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง  รายการใน 

งบแสดงฐานะ

การเงิน 

รายการนอก 

งบแสดงฐานะ

การเงิน 104 - - (104) - - - 

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ    8,368 - - - 8,368 - 8,368 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ    39,505 - - - 39,505 - 39,505 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ    1,673 - - - 1,673 - 1,673 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี    3,360 - - - 3,360 2,886 6,246 

หลกัประกนัที่นําไปวางกบั           

  คูส่ญัญาทางการเงิน    17,419 - - - 17,419 - 17,419 

สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ    16,976 - - - 16,976 - 16,976 

รวมสินทรัพย์    3,123,361 - - (104) 3,123,257 21,424 3,144,681 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก    

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า  

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

หนีสิ้น           

เงินรับฝาก  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 2,316,035 - - - 2,316,035 - 2,316,035 

รายการระหวา่งธนาคารและ  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตลาดเงิน  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 129,277 - - - 129,277 - 129,277 

หนิส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 5,488 - - - 5,488 - 5,488 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย   มลูคา่ยตุิธรรม        

  มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ         13) - ผ่านกําไรขาดทนุ - 8,227 - - 8,227 11,176 19,403 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 4) มลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรม        

  ผ่านกําไร ผ่านกําไร        

  ขาดทนุ ขาดทนุ        

  / เกณฑ์คงค้าง / เกณฑ์คงค้าง 37,371 - - - 37,371 1,599 38,970 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม  ราคาทนุ ราคาทนุ        

  ตดัจําหน่าย ตดัจําหน่าย 144,316 (8,227) - - 136,089 - 136,089 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง  รายการใน รายการนอก        

  งบแสดงฐานะ งบแสดงฐานะ        

  การเงิน การเงิน 104 - - (104) - - - 
ประมาณการหนีส้ิน    18,428 - - - 18,428 5,291 23,719 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี    2,158 - - - 2,158 1,043 3,201 

หนีส้ินอ่ืน    51,721 - - - 51,721 - 51,721 

รวมหนีสิ้น    2,704,898 - - (104) 2,704,794 19,109 2,723,903 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
     โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก    

    หมายเหตุ การวัดมูลค่า 

(เดิม) 

การวัดมูลค่า  

ตาม TFRS 9 

(ใหม่) 

มูลค่าตาม

บัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

2562 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน     

ตัดจาํหน่าย 

มูลค่าตามบัญชี 

ภายหลังการ

โอนย้าย

ประเภท 

การวัดมูลค่า

ใหม่ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่            

1 มกราคม 2563 

ภายใต้ TFRS 9 

ส่วนของเจ้าของ           

ทนุที่ออกและชําระแล้ว    19,088 - - - 19,088 - 19,088 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั    56,346 - - - 56,346 - 56,346 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของ           

  เจ้าของ    40,384 (1,817) - - 38,567 854 39,421 

กําไรสะสม           

    จดัสรรแล้ว           

        ทนุสํารองตามกฎหมาย    24,000 - - - 24,000 - 24,000 

        อ่ืน ๆ    106,500 - - - 106,500 - 106,500 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร    172,145 1,817 - - 173,962 1,461 175,423 

รวมส่วนของเจ้าของ    418,463 - - - 418,463 2,315 420,778 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ    3,123,361 - - (104) 3,123,257 21,424 3,144,681 
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หมายเหต ุ: 
 

  1) เงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุในความต้องการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทนุเพ่ือค้า ภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลทางธุรกิจเพ่ือการหากําไรจากการขายในระยะสัน้ จดัประเภทเป็นวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทนุ 

  2) เงินลงทนุในตราสารหนี ้และเงินลงทนุในตราสารทุนประเภทเผ่ือขายหรือเงินลงทุนทัว่ไปท่ีเข้านิยามการเป็นตราสารหนีต้าม TAS 32 ซึง่กระแสเงินสดตามสญัญาไม่ได้เป็นการรับเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด

คงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด  ภายใต้ TFRS 9 จดัประเภทเป็นวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

  3) เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ภายใต้ TFRS 9 เลือกวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

  4) ตราสารอนพุนัธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงซึง่วดัมลูคา่ตามเกณฑ์คงค้าง ภายใต้ TFRS 9 วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

  5) ใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นท่ีเป็นตราสารทนุประเภทเผ่ือขาย ภายใต้ TFRS 9 เป็นสนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์และวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

  6) ใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นท่ีเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ภายใต้ TFRS 9 เป็นสนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์และวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

  7) เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้เป็นเงินลงทนุเผ่ือขาย ภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือขาย และกระแสเงินสดตามสญัญาของเงินลงทนุดงักล่าวเป็นการรับ

เพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด จดัประเภทเป็นวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  8) เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ท่ีเข้านิยามการเป็นตราสารหนี ้ตาม TAS 32 และภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถปุระสงค์การถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือขาย และกระแสเงินสด

ตามสญัญาของเงินลงทนุดงักลา่วเป็นการรับเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด จดัประเภทเป็นวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  9) เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด ภายใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถปุระสงค์การถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และกระแสเงินสดตามสญัญาของเงินลงทนุดงักลา่วเป็นการรับเพียงเงินต้นและ

ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด  จดัประเภทเป็นราคาทนุตดัจําหน่าย 

  10) เงินลงทนุในตราสารทนุในความต้องการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทนุเผ่ือขาย ภายใต้ TFRS 9 เลือกวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  11) เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ภายใต้ TFRS 9 เลือกวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  12) เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทนุเพ่ือค้า ภายใต้ TFRS 9 เลือกวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  13) ตราสารหนีท่ี้ออก ภายใต้ TFRS 9 ถกูกําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ เพ่ือลดผลกระทบจากการวดัมลูคา่ทางบญัชีท่ีไม่สอดคล้องกนั 
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ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ตอ่องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของและกําไรสะสม มีดงันี ้
 

  
                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสม 

  ส่วนเกินทุนจาก

การเปล่ียนแปลง

มูลค่าเงนิลงทุน 

เงนิสาํรอง

สาํหรับการ

ป้องกัน 

ความเส่ียง

ด้านกระแส

เงนิสด 

ผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของ

หนีสิ้นทางการเงนิ

ที่กาํหนดให้วัด

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนอัน

เน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 28,135 - - 317,845 

ผลกระทบจากการจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 2,027 - (2,745) 360 

ผลกระทบจากการใช้การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง (1,505) 445 - 1,060 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้สําหรับเงินลงทนุ     

    ในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 610 - - - 

ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่เก่ียวข้อง (89) (89) 549 1,534 

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 29,178 356 (2,196) 320,799 
 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสม 

  ส่วนเกินทุนจาก

การเปล่ียนแปลง

มูลค่าเงนิลงทุน 

เงนิสาํรอง

สาํหรับการ

ป้องกัน 

ความเส่ียง

ด้านกระแส

เงนิสด 

ผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของ

หนีสิ้นทางการเงนิ

ที่กาํหนดให้วัด

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนอัน

เน่ืองมาจากความ

เส่ียงด้านเครดิต 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 28,036 - - 302,645 

ผลกระทบจากการจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 1,852 - (2,745) 764 

ผลกระทบจากการใช้การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง (1,505) 445 - 1,060 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้สําหรับเงินลงทนุ     

    ในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 600 - - - 

ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่เก่ียวข้อง (70) (89) 549 1,454 

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 28,913 356 (2,196) 305,923 
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3.2   ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 นํามาถือปฏิบตัิแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

เร่ือง สญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่า 

ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ธนาคารในฐานะผู้ เช่า รับรู้หนีส้ินตามสญัญาเช่าด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของภาระตามสญัญาเช่า และรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

(Right-of-use assets) ด้วยมลูคา่ของหนีส้นิตามสญัญาเช่ารวมกบัต้นทนุทางตรงเร่ิมแรก และตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์สทิธิ

การใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ใช้ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

สทิธิการเช่า 

สทิธิตามสญัญาเช่าแสดงในราคาทนุตดัจําหน่าย การตดัจําหน่ายใช้วิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า ซึ่งมีอายรุะหว่าง 

2 - 30 ปี 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมและหนีส้นิรวมเพ่ิมขึน้อนัเน่ืองมาจากมีการรับรู้สนิทรัพย์

สทิธิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่า ตามงบการเงินรวมจํานวน 4,733 ล้านบาท และจํานวน 4,236 ล้านบาท ตามลาํดบั และ

งบการเงินเฉพาะของธนาคารจํานวน 4,152 ล้านบาท และจํานวน 3,737 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

3.3      การรวมธุรกิจ 

การบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจได้ถือปฏิบตัิตามวิธีซือ้ โดยต้นทนุในการซือ้ธุรกิจวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมของ

สนิทรัพย์ท่ีโอนให้ ตราสารทนุท่ีออกให้ และหนีส้ินท่ีเกิดขึน้หรือรับมา ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ สว่นเกินของต้นทนุในการซือ้ธุรกิจ

ท่ีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จะถกูบนัทึกเป็นค่าความนิยม แต่หาก

ต้นทนุในการซือ้ธุรกิจตํ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ สว่นตํ่าดงักลา่ว

จะถกูรับรู้เข้างบกําไรขาดทนุ สาํหรับต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ธุรกิจจะถกูรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและบนัทึก

รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ ในงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  การวดัมลูคา่สว่นได้เสยีท่ีไม่มี

อํานาจควบคุมสามารถเลือกท่ีจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามสดัส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ

ควบคมุในสนิทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ในแตล่ะครัง้ของการซือ้ธุรกิจ 
 

3.4     คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและคา่ตดัจําหนา่ย 

คา่ความนิยมแสดงในราคาทนุ หกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยมีการทดสอบการด้อยคา่ทกุปี หรือ เมื่อมีข้อบง่ชีว้่า

คา่ความนิยมอาจเกิดการด้อยคา่ 
 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงในราคาทนุหกัด้วยคา่ตดัจําหนา่ยสะสม และคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
 

คา่ตดัจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ทัง้นี ้อายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยูร่ะหวา่ง 3 - 5 ปี  
 

คา่ตดัจําหนา่ยของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในตา่งประเทศใช้อตัราท่ีกฎหมายในแตล่ะท้องถ่ินกําหนด  
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สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่เกิดการด้อยค่าจะถกูบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการด้อยค่า

เป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน  
 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมีการจําหนา่ย 
 

4.  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

มลูคา่ยตุิธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนีส้นิในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติในตลาดหลกั

ระหวา่งผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ ในกรณีท่ีไม่มตีลาดหลกั ใช้ราคาในตลาดท่ีให้ประโยชน์สงูสดุท่ีธนาคารสามารถเข้าทํารายการได้ 

มลูค่ายตุิธรรมของตราสารที่มีการเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งถกูกําหนดด้วยราคาเสนอซือ้ขาย ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง

เป็นตลาดท่ีมีความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายเพียงพอในการให้ข้อมลูราคาอยา่งตอ่เน่ือง หากตลาดไมม่สีภาพคลอ่งหรือสนิทรัพย์

หรือหนีส้นิไมไ่ด้ซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง ธนาคารใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐาน 

ท่ีผู้ ร่วมตลาดใช้ในการกําหนดราคาสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ และพิจารณาปรับปรุงมลูคา่ในกรณีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้มลูคา่ยตุิธรรม 
 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามระดบัของลําดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รายการที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 2,223 19,273 43,976 65,472 - - - - 

          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 477 49,415 22 49,914 - 50,315 - 50,315 

          เงินลงทนุสทุธิ 139,830 550,581 7,409 697,820 85,478 502,855 - 588,333 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 271 20,024 - 20,295 - - - - 

          หนีส้ินอนพุนัธ์ 50 53,937 - 53,987 361 39,052 - 39,413 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รายการที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 1,451 12,649 42,989 57,089 - - - - 

          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 466 48,886 22 49,374 - 50,201 - 50,201 

          เงินลงทนุสทุธิ 93,742 527,747 7,391 628,880 80,384 484,931 - 565,315 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ - 20,024 - 20,024 - - - - 

          หนีส้ินอนพุนัธ์ - 53,523 - 53,523 - 38,958 - 38,958 
 

การกําหนดลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม  

ระดบั 1  - ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสาํหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนั 

ระดบั 2  - มลูคา่ท่ีได้จากเทคนิคการประเมินมลูคา่ โดยใช้ข้อมลูท่ีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากตลาด (Observable data)

เป็นองค์ประกอบสาํคญัในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม  

ระดบั 3  - มลูคา่ท่ีได้จากเทคนิคการประเมินมลูคา่ โดยใช้ข้อมลูท่ีไมม่ีในตลาด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบสาํคญั

ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 
 

ในการใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ ธนาคารมีการปรับปรุงมลูคา่ (Valuation Adjustment)  เมื่อพิจารณาวา่มีบางปัจจยัท่ี

ผู้ ร่วมตลาดใช้ในการกําหนดราคาไม่ได้ถูกรวมอยู่ในโมเดลการประเมินมูลค่า ปัจจัยท่ีนํามาพิจารณา เช่น ส่วนต่าง

ระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขาย ความเสีย่งด้านเครดิตของคูส่ญัญา และสภาพคลอ่ง เป็นต้น 
 

5.  การดาํรงเงนิกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะของเงินกองทนุให้อยูใ่นระดบัเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุยทุธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้กรอบ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวงัของตลาด  โดยธนาคารมีการประเมิน

ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือประกอบการวางแผนการดําเนินการด้าน

เงินกองทนุตามความเหมาะสม 
 

ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุตามแนวทาง Basel III ของ ธปท. ได้กําหนดให้ธนาคารดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิม

เพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพ่ิมเติมจากการดํารงอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้ตํ่า โดยให้

ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนอตัราสว่นเพ่ิม

มากกว่าร้อยละ 2.50 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และในเดือนกันยายน 2560 ธปท. ได้ออกประกาศเร่ือง แนวทางการระบุและ

การกํากบัดแูลธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนยัต่อความเสีย่งเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) 

โดยกําหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนยัต่อความเสี่ยงเชิงระบบต้องดํารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความ

เสียหาย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมเติมจากการ

ดํารงอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้ตํ่าอีกร้อยละ 1 โดยให้ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมดงักลา่วท่ีร้อยละ 0.5 ตัง้แต่วนัท่ี   
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1 มกราคม 2562 และดํารงเพ่ิมเป็นร้อยละ 1 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทัง้นี ้อตัราสว่นการดํารงเงินกองทนุขัน้ตํ่า

และเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง เป็นดงันี ้
 

 อัตราร้อยละ 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนเงนิกองทุน   

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที ่1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ    มากกวา่   8.0    มากกวา่   7.5 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1    มากกวา่   9.5    มากกวา่   9.0 

อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้     มากกวา่ 12.0    มากกวา่ 11.5 
 

นอกจากนี ้ธปท. อาจกําหนดให้มีการดํารงเงินกองทนุเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความเสีย่งเชิงระบบท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วงเศรษฐกิจขาลง 

(Countercyclical Buffer) เพ่ิมอีกสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.50   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทนุตาม

กฎหมายตามเกณฑ์ท่ี ธปท. กําหนดตามแนวทาง Basel III ดงันี ้
                                 

                                                                                อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      

    ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 14.21 17.01 15.45 17.14 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.07 17.01 16.39 17.14 

อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 17.64 20.04 19.19 20.20 
 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 415,122 406,529 410,234 399,842 

   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 391,459 406,463 386,642 399,842 

        ทนุชําระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 

        สว่นเกินมลูคา่หุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 

        ทนุสํารองตามกฎหมาย 25,000 24,000 25,000 24,000 

        เงินสํารองที่จดัสรรจากกําไรสทุธิ 111,500 106,500 111,500 106,500 

        กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 185,859 170,789 170,314 157,182 

        รายการอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 37,288 33,678 42,535 39,600 

        รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (43,622) (3,938) (38,141) (2,874) 

   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 23,663 66 23,592 - 

     

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 70,858 72,211 69,943 71,420 

     

เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 485,980 478,740 480,177 471,262 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารไม่มีเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับการให้สินเช่ือแก่กลุม่ลกูหนี ้

รายใหญ่ 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ธนาคารมีหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (หมายเหตขุ้อ 6.7) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนมุตัิให้นบัเข้าเป็น

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยายน 2563  
 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ ธปท. เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

และเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง 

ช่องทางท่ีเปิดเผยข้อมลู  www.bangkokbank.com/นกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูทางการเงิน/Basel III-หลกัการท่ี 3 

วนัท่ีเปิดเผยข้อมลู       30 ตลุาคม 2563 

ข้อมลู ณ วนัท่ี            30 มิถนุายน 2563 
 

6.  ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

6.1     ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

รายการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสดท่ีสาํคญั สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562  มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ       

    ในสว่นของเจ้าของเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (14,370) 7,098 (14,451) 7,088 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ - - 8,547 - 

หนีส้ินอ่ืนเพ่ิมขึน้ (8,547) - (8,547) - 

ทรัพย์สินรอการขายที่เพ่ิมขึน้จากการรับชําระหนี/้     

    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งานแล้ว 857 791 857 791 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาอาคารโอนเข้ากําไรสะสม 758 704 728 701 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาทีด่ินและอาคารเพ่ิมขึน้ 11,510 - 11,190 - 

การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไมใ่ชเ่งินสดของ     

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม     

        กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (6,813) 6,827 (6,813) 6,827 

        การตดัจําหน่ายสว่นลดมลูคา่ 23 203 23 203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 43 -  
 

6.2  สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

6.2.1  สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6 6 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 11,098 11,098 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 657 657 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ 4,819 - 

ตราสารทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ 772 - 

อ่ืน ๆ 104 - 

    รวม  17,456 11,761 
 

6.2.2  อ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 37,208 34,979 

เงินลงทนุในตราสารทนุ 10,808 10,349 

    รวม 48,016 45,328 
 

6.3   เงินลงทนุสทุธิ 

6.3.1  เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 
 ราคาทุนตัดจาํหน่าย ราคาทุนตัดจาํหน่าย 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย   

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 28,221 7,030 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ 23,629 20,295 

            รวม 51,850 27,325 

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (21) (19) 

            รวม     51,829        27,306 
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                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม   

  ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน   

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 404,760 404,760 

    ตราสารหนีภ้าคเอกชน 40,884 40,884 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ 176,149 109,447 

    อ่ืน ๆ 7,434 7,434 

        รวม 629,227 562,525 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 2,420 2,378 
 

 

                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม   

  ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน   

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ 43,707 41,584 
    ตราสารทนุในความต้องการของตลาดตา่งประเทศ 15,724 15,724 
    อ่ืน ๆ 9,162 9,047 

        รวม 68,593 66,355 

   
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 749,649 656,186 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ธนาคารได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน 

ท่ีกําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีธนาคารยงัคงถือไว้ สาํหรับงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 456 ล้านบาท และ 410 ล้านบาท ตามลาํดบั     
 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ธนาคารได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน          

ท่ีกําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีธนาคารยงัคงถือไว้ สาํหรับงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 1,824 ล้านบาท และ 1,684 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุเพ่ือค้า   

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 8,320 8,320 

    ตราสารหนีภ้าคเอกชน 198 198 

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ 5,095 - 

        รวม  13,613 8,518 
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                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุเผ่ือขาย   

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 327,327 327,327 

    ตราสารหนีภ้าคเอกชน 66,072 65,520 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ 113,747 98,068 

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ 47,141 47,141 

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาดตา่งประเทศ 9,844 9,844 

    อ่ืน ๆ 10,589 8,897 

        รวม  574,720 556,797 
 

 

                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน/                  ราคาทุน/                  
 ราคาทุนตัดจาํหน่าย ราคาทุนตัดจาํหน่าย 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกําหนด   

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 19,328 7,032 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ 3,929 3,197 

    รวม  23,257 10,229 
 

 

                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน ราคาทุน 

เงินลงทนุทัว่ไป   

    ตราสารทนุที่ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดในประเทศ 8,689 7,839 

    ตราสารทนุที่ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดตา่งประเทศ 36,029 35,763 

         รวม  44,718 43,602 

  หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (8,611) (8,611) 

        รวม 36,107 34,991 

   

        รวมเงนิลงทุนสุทธิ  647,697 610,535 
 

ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการดํารงอยู่ของกิจการ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเข้าข่ายถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แตม่ีผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษัทจดทะเบียนท่ี

เข้าข่ายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีจํานวน 33 บริษัท ราคาทุน 

จํานวน 257 ล้านบาท และมลูค่ายตุิธรรม 1 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 35 บริษัท ราคาทุน 

จํานวน 260 ล้านบาท และมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 0 ล้านบาท 
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เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีการโอนเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ีได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี ้

บางส่วนให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของธนาคารตามราคาปิดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2547 จํานวน 3,323 ล้านบาท ธนาคารบันทึก

เงินสดรับจากการโอนเงินลงทุนดงักล่าวเป็นหนีส้ินอ่ืน  และบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์ท่ีโอนให้

บริษัทย่อยภายใต้หลกัทรัพย์เผ่ือขาย ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์

ทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีหนีส้ินอ่ืนจากรายการดงักลา่ว

คงเหลือ จํานวน 328 ล้านบาท   
 

6.3.2  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทนุในหุ้นของบริษัทอ่ืน

ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วและไม่เข้าขา่ยเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจําแนก

เป็นกลุม่ ดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 6 12 6 12 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 1,171 187 1,171 187 

การสาธารณปูโภคและบริการ 44 41 44 41 

อ่ืน ๆ 2,676 2,243 2,676 2,243 

        รวม 3,897 2,483 3,897 2,483 
 

6.4      เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
           ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงนิลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   30 กันยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กันยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กันยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

           บริษัทร่วม                          

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั∗ บริการ หุ้นสามญั     69.08     69.08 362       362 43 94 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั -     35.88 -       201 - 820 

บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั บริการ หุ้นสามญั     30.00     30.00 15 15 454 441 

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั บริการ หุ้นสามญั     22.17     22.17 118 118 100 109 

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั บริการ หุ้นสามญั     14.26     14.26 13 13 306 273 

   รวม     508       709 903 1,737 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (2) (2) - - 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     506    707 903 1,737 

 

 

 

                                                 
∗  ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
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           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           

ที่ลงทุน 
ร้อยละของหลักทรัพย์        

ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   30 กันยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กันยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

           บริษัทย่อย                       

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 100.00 100.00 2 2 

บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคาร หุ้นสามญั 100.00 100.00 9,261 9,261 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั บริหารสนิทรัพย์ หุ้นสามญั 100.00 100.00 2,500 2,500 

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั ธนาคาร หุ้นสามญั 100.00 100.00 19,585 19,585 

บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,500 1,500 

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค  ธนาคาร หุ้นสามญั 98.71 - 81,466 - 

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) หลกัทรัพย์ หุ้นสามญั 99.91 99.91 4,772 4,772 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 90.00 - 1,365 - 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั 75.00 75.00 183 183 

           บริษัทร่วม       

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั∗ บริการ หุ้นสามญั 69.08 69.08 362 362 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั - 35.88 - 201 

บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั บริการ หุ้นสามญั 30.00 30.00 15 15 

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17 22.17 118 118 

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั บริการ หุ้นสามญั 14.26 14.26 13 13 

  รวม     121,142 38,512 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (97) (97) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     121,045 38,415 
 

 

การซือ้ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) 

เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ธนาคารได้เข้าซือ้ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) (“เพอร์มาตา”)   

จาก Standard Chartered Bank (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ PT Astra International Tbk (“แอสทร่า”) คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 89.12 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา (“ธุรกรรม”) ท่ีราคา 1,346.97 รูเปียตอ่หุ้น 

(เทียบเท่ากบั 2.95 บาท หรือ 0.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น โดยประมาณ) มลูค่าธุรกรรมสาํหรับการเข้าซือ้หุ้นจํานวน

ร้อยละ 89.12 อยูท่ี่ 33,662,797 ล้านรูเปีย (เทียบเทา่กบั 73,722 ล้านบาท หรือ 2,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประมาณ)   
 

หลงัจากนัน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ธนาคารต้องทําคําเสนอซือ้เพ่ือเสนอซือ้หุ้นของเพอร์มาตา

ในสว่นท่ีเหลือทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 10.88 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตาจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(Mandatory Tender Offer) ("MTO")  ซึ่งธนาคารได้ดําเนินการจัดทํา MTO เสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้มีการ

ชําระเงินเมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 สง่ผลให้ธนาคารได้รับหุ้นของเพอร์มาตาเพ่ิมขึน้จํานวน 2,970,419,446 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 10.59 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา การทํา MTO ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบั

การเข้าซือ้ธุรกิจจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงถือเป็นการรวมธุรกิจรายการเดียวกัน โดยทําการบนัทึกเสมือนว่าธนาคาร

                                                 
∗  ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
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ซือ้สว่นได้เสียทัง้หมดในเพอร์มาตาตัง้แต่วนัซือ้ธุรกิจ และตามที่ธนาคารจดัทํา MTO เสร็จสิน้แล้ว จึงทําการปรับปรุง

ให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นจริงท่ีซือ้ได้ทัง้หมด    
 

นอกจากนี ้ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียท่ีมีหุ้นอยูใ่นตลาด

หลกัทรัพย์อินโดนีเซียจะต้องมีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีสญัชาติอินโดนีเซียไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 

ธนาคารจึงต้องทําการขายหุ้ นของเพอร์มาตาจํานวน 280,427,394 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 1 ให้แก่นิติบุคคลสัญชาติ

อินโดนีเซีย ซึง่ธนาคารได้ดําเนินการเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและได้รับชําระเงินเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2563  
 

ดงันัน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ธนาคารถือหุ้นในเพอร์มาตาทัง้สิน้เป็นจํานวน 27,681,421,384 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

98.71 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา 
 

รายการสินทรัพย์และหนีส้ินที่รับรู้ในงบการเงินรวม ณ วันที่ซือ้ธุรกิจ หลงัดําเนินการซือ้หุ้ นจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย  

มีรายละเอียดดงันี ้
 

                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

เงินสด 4,640 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 69,227 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 1,617 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 1,020 

เงินลงทนุสทุธิ 43,733 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 227,260 

ทรัพย์สินรอการขาย 799 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 6,205 

อ่ืนๆ 10,805 

         รวมสินทรัพย์ 365,306 

 หนีสิ้น  

เงินรับฝาก 299,893 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,348 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 733 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 403 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 3,469 

อ่ืนๆ 5,125 

         รวมหนีสิ้น 313,971 

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมาสทุธิ 51,335 

หกั สว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุ (661) 

บวก คา่ความนิยม 30,907 

เงินที่จา่ยซือ้ 81,581 
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ในการนีซ้ึ่งเป็นไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร หน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas 

Jasa Keuangan - OJK) ได้อนุมัติในหลักการให้ทําการควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับ

เครือข่ายสาขาของธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ขณะนี ้ธนาคารอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํารายละเอียดแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือขออนมุตัิจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ของทางการตามขัน้ตอนของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย 
 

การเข้าลงทนุเพ่ิมในบริษัท บีเอสแอล ลสีซิ่ง จํากดั 

เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563 ธนาคารได้ดําเนินการซือ้หุ้ นสามัญในบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด เพ่ิมเติม จํานวน 

541,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.12 ด้วยจํานวนเงิน 1,165 ล้านบาท สง่ผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของธนาคารเพ่ิมขึน้เป็น

ร้อยละ 90 และบริษัท บีเอสแอล ลสีซิ่ง จํากดั เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทยอ่ยของธนาคาร  มลูค่าสินทรัพย์

ท่ีได้มาท่ีระบุได้และหนีส้ินท่ีรับมาสทุธิ และสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจมี

มลูคา่ 2,152 ล้านบาท และ 215 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

การซือ้เพอร์มาตาและการเข้าลงทนุเพ่ิมในบริษัท บีเอสแอล ลสีซิ่ง จํากดั  

ธนาคารอยู่ในขัน้ตอนการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจ ซึ่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวม

ธุรกิจ กําหนดให้สามารถจัดทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซือ้ ดังนัน้ ในปัจจุบัน

งบการเงินจึงถกูจดัทําขึน้โดยใช้ตวัเลขประมาณการสาํหรับมลูคา่ยตุิธรรมของรายการท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการสอบทาน

มลูค่ายตุิธรรม เมื่อการตีมลูค่ายุติธรรมและการคํานวณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วเสร็จ จึงทําการปรับตวัเลขประมาณการ

ดงักลา่วซึง่รวมถึงคา่ความนิยม 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทัง้หมดท่ีแตล่ะรายไมม่ีสาระสาํคญั มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

กําไรสทุธิ 139 31 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 139 31 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

กําไรสทุธิ 405 498 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 405 498 
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6.5 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 

6.5.1  จําแนกตามประเภทสนิเช่ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชี 106,215 103,798 84,382 103,048 

เงินให้กู้ยืม 1,852,178 1,545,217 1,610,245 1,493,427 

ตัว๋เงิน 399,884 410,616 391,955 404,930 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 4,012 - - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงิน 1,099 - - - 

อ่ืน ๆ 3,908 1,678 1,803 1,678 

       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,367,296 2,061,309 2,088,385 2,003,083 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 7,560 4,013 6,142 3,894 

       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,374,856 2,065,322 2,094,527 2,006,977 

หกั   คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (183,185) - (168,465) - 

หกั   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรับมลูคา่     

          จากการปรับโครงสร้างหนี ้ - (174,276) - (170,255) 

        รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ                                  2,191,671 1,891,046 1,926,062 1,836,722 
 

6.5.2  จําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

การเกษตรและเหมืองแร่ 77,338 61,569 61,161 59,421 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 828,942 755,979 716,914 729,176 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 215,048 200,736 186,888 192,628 

การสาธารณปูโภคและบริการ 545,764 470,159 506,366 460,719 

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่าศยั 296,202 251,197 256,352 251,179 

อ่ืน ๆ 404,002 321,669 360,704 309,960 

       รวม                       2,367,296 2,061,309 2,088,385 2,003,083 
 

6.5.3   จําแนกตามประเภทการจัดชัน้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
             

 หน่วย : ล้านบาท 
 เงนิให้สินเช่ือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 

รายการที่ไมมี่การด้อยคา่ด้านเครดิต  2,791,328 2,427,710 

รายการที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต 107,743 94,244 

    รวม 2,899,071 2,521,954 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 เงนิให้สินเช่ือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 

จดัชัน้ปกติ  2,387,864 2,301,309 

จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ 67,457 67,018 

จดัชัน้ตํ่ากวา่มาตรฐาน 9,726 9,726 

จดัชัน้สงสยั 14,522 13,960 

จดัชัน้สงสยัจะสญู 54,901 54,407 

    รวม 2,534,470 2,446,420 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 มียอดคงเหลือเงินให้สินเช่ือท่ีมีการ

ด้อยคา่ด้านเครดิตท่ีมีการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วจํานวน 47,736 ล้านบาทและ 43,701 ล้านบาท ตามลาํดบั  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลอืเงินให้สินเช่ือท่ีมีการ

ด้อยคา่ด้านเครดิตท่ีมีการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วจํานวน 44,715 ล้านบาท  
 

6.5.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินให้สนิเช่ือท่ีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิตโดยรวมรายการเงินให้กู้ยืมระหวา่งธนาคารและตลาดเงินแตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้างรับ ดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต     

  ก่อนหกัคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต     

  ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 107,743 79,149 94,244 78,093 

อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดิตตอ่เงินให้สินเช่ือรวม 4.09 3.39 4.02 3.44 

เงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต     

  หลงัหกัคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต     

  ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 36,292 28,368 31,987 28,203 

อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดิตสทุธิตอ่เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1.48 1.24 1.47 1.27 
 

6.6     หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เป็นหนีส้ิน

ทางการเงินท่ีกําหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ จํานวน 20,024 ล้านบาท โดยผลสะสมของ

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมท่ีเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

จํานวน 1,368 ล้านบาท และสว่นต่างระหว่างมลูคา่ตามบญัชีและมลูค่าตามสญัญาท่ีจะต้องจ่ายชําระเมื่อครบกําหนด 

5,777 ล้านบาท 
 

บริษัทย่อยมีหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ เป็นหนีส้ินทางการเงินเพ่ือค้าจํานวน 

271 ล้านบาท  
 



  

- 52 -  
 

6.7 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2563 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น

ตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคาร ซึ่งมีข้อกําหนดให้ธนาคารสามารถตดัหนีต้ามตราสารเป็นหนีส้ญูได้

ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดต่อผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศตามที่ได้รับอนมุตัิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 

ครัง้ท่ี 14 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2550 จํานวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไมม่ีกําหนดระยะเวลาชําระคืน แตธ่นาคารมีสทิธิ

ไถ่ถอนตราสารหลงัจาก 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกตราสาร อตัราผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัท่ีธนาคารสามารถ

ใช้สทิธิไถ่ถอนตราสารก่อนกําหนดครัง้แรก จากนัน้อตัราผลตอบแทนจะถกูปรับตามอตัราอ้างอิงทกุ ๆ 5 ปี  ทัง้นี ้ธนาคาร

ได้รับเงินสทุธิจากการขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเป็นจํานวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมตัิ

ให้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยายน 2563 
 

6.8 ทนุเรือนหุ้น                            

ทนุเรือนหุ้นของธนาคาร ประกอบด้วย 

- หุ้นสามญั 

- หุ้นบริุมสทิธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 3 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีทนุจดทะเบียน 40,000,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

และหุ้นบริุมสทิธิรวม 4,000,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

  จาํนวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

        ประเภท   

หุ้นสามญั 3,998,345,000 3,998,345,000 

หุ้นบริุมสิทธิประเภท ก. 655,000 655,000 

หุ้นบริุมสิทธิประเภท ข. 1,000,000 1,000,000 

        รวม 4,000,000,000 4,000,000,000 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีหุ้นสามญัท่ีออกแล้ว จํานวน 1,908,842,894 หุ้น 

และมีหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้ออก จํานวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิประเภท ก. ท่ียงัไมไ่ด้ออก จํานวน 655,000 หุ้น 

และหุ้นบริุมสิทธิประเภท ข. ท่ียงัไม่ได้ออก จํานวน 1,000,000 หุ้น ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นในสว่นท่ียงัไม่ออกของธนาคาร

จะเป็นไปตามมติท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 12 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2548 ซึง่มีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้
 

1. จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 1,339,502,106 หุ้น ดงันี ้

  1.1)            หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 459,502,106 หุ้น จดัสรรเพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป รวมถึงจดัสรรให้แก่

ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้ รับประโยชน์ในหุ้นสามญัซึง่ถือโดยผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือโดยวิธีการอ่ืน

ท่ีคล้ายคลงึกนั 

  1.2) หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 440,000,000 หุ้ น จัดสรรเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ลงทุนประเภทสถาบันหรือท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  1.3) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมตลอดจนเจ้าของ

ผู้ รับประโยชน์ในหุ้นสามญั ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
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2. จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 50,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญัได้ ซึง่ธนาคารได้ออกและเสนอขายเมื่อปี 2542 โดยเป็นสว่นหนึง่ของหลกัทรัพย์ทนุทวี (CAPS) 

3. จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 500,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ซึง่ธนาคารอาจจะออก และเสนอขายตอ่ไปในอนาคต 

4. จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 200,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

ซึง่ธนาคารอาจจะออกและเสนอขายตอ่ไปในอนาคต 

5. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จํานวน 655,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้กับผู้ ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ 

ในประเทศ ซึง่อาจจะเสนอขายพร้อมกบัหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

6. จัดสรรหุ้นบริุมสิทธิประเภท ข. จํานวน 1,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ 

ในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ

ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 
  

ทัง้นี ้การเสนอขายหลกัทรัพย์ของธนาคารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
 

6.9 การจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล    

เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ครัง้ท่ี 26 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2561 ดงันี ้ 
 

- จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมายและสํารองทั่วไป จํานวน 1,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามลําด ับ 

โดยสําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2561 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้านบาท และสํารองทั่วไป 

จํานวน 5,000 ล้านบาท (ซึ่งได้มีการดําเนินการแล้วในงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561) และ

สาํหรับงวดกรกฎาคม - ธนัวาคม 2561 จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้านบาท  

- จ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 12,086 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่าย  

เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจํานวน 3,716 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 28 กันยายน 2561  

และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายอีก ในอตัราหุ้นละ 4.50 บาท เป็นจํานวน  8,370 ล้านบาท ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562  
 

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดงักลา่ว ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 แล้ว 
 

เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 8/2562 ได้มีมติอนุมตัิการจัดสรรกําไรและการจ่าย   

เงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้
 

- จดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและสํารองทัว่ไป สําหรับงวดมกราคม - มิถนุายน 2562 จํานวน 500 ล้านบาท 

และ 5,000 ล้านบาท ตามลาํดบั 

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจํานวน 3,722 ล้านบาท ในวันท่ี 

20 กนัยายน 2562 
 

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดงักลา่ว ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 แล้ว 
 



  

- 54 -  
 

เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 

ดงันี ้ 
 

- จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมายและสํารองทั่วไป จํานวน 1,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามลําดับ โดย

สําหรับงวดมกราคม - มิถุนายน 2562 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้านบาท และสํารองทัว่ไป จํานวน 

5,000 ล้านบาท (ซึ่งได้มีการดําเนินการแล้วในงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) และสําหรับงวด

กรกฎาคม - ธนัวาคม 2562 จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้านบาท  

- จ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 13,266 ล้านบาท ซึ ่งธนาคารได้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจํานวน 3,722 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายอีก ในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท เป็นจํานวน  9,544  ล้านบาท ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

ทัง้นี  ้ตามหนังสือของธปท.ท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว.395/2563 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563  เร่ือง การผ่อนผันการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ผ่อนผนัให้ธนาคารนํากําไรท่ีผ่านมติท่ีประชุม

คณะกรรมการจัดสรรเข้าเป็นเงินกองทุนได้และเมื่อธนาคารสามารถจัดประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีได้ ให้การนบัเงินกองทุน

เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดงักลา่ว ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 แล้ว 
 

เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 9/2563 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรกําไรระหวา่งกาล ดงันี ้
 

- จดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและสํารองทัว่ไป สําหรับงวดมกราคม - มิถนุายน 2563 จํานวน 500 ล้านบาท 

และ 5,000 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

6.10    สนิทรัพย์ท่ีมีภาระผกูพนัและข้อจํากดั 

ธนาคารมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์รัฐบาลและหลกัทรัพย์รัฐวิสาหกิจท่ีมีภาระผกูพนัในการทําธุรกรรมสญัญาซือ้คืน และ

มีภาระผูกพนักับส่วนราชการ ซึ่งมีมูลค่าตามบญัชีสทุธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ / ค่าเผื่อ

การด้อยค่า ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3,128 ล้านบาท และ 26,597 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 
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6.11  หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

            การรับอาวลัตัว๋เงิน 6,138 7,598 6,138 7,598 

การคํา้ประกนัการกู้ยืม 34,319 27,513 22,514 18,907 

ภาระตามตัว๋แลกเงินคา่สินค้าเข้าที่ยงัไมค่รบกําหนด 19,532 17,745 15,575 15,045 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 33,144 22,116 29,616 21,189 

ภาระผกูพนัอ่ืน     

               การคํา้ประกนัการจําหน่ายตราสารหรือหลกัทรัพย์ 11,228 - - - 

               วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 211,063 165,562 175,436 164,845 

                 การคํา้ประกนัอ่ืน 247,593 247,490 234,607 245,045 

                 อ่ืน ๆ 213,922 137,867 207,689 140,385 

     รวม  776,939 625,891 691,575 613,014 
 

6.12    คดีฟอ้งร้อง 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลายคดี อนัเป็นไป

ตามการดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยเช่ือว่า เมื่อคดีถึงท่ีสุดจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ย 
 

6.13    รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบัธนาคาร ประกอบด้วย 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้บริหารสาํคญั  ซึง่หมายถงึ กรรมการ และพนกังานชัน้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป

หรือเทียบเท่า ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารสาํคัญ หรือกิจการที่ผู้บริหารสาํคัญ และผู้ ที่เก่ียวข้องมีอํานาจควบคุมหรือ

มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั  
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ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีรายการสนิทรัพย์ หนีส้นิ และภาระผกูพนักบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสาํคญั ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงนิฝาก                                                                                                             

        บริษัทยอ่ย     

                บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 1,506 2,116 

                ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 4 1 

                รวม 
 

- - 1,510 2,117 

เงนิลงทุน     

        บริษัทยอ่ย     

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 220 - 

                รวม 
 

- - 220 - 

เงนิให้สินเช่ือ     

        บริษัทยอ่ย     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั∗ - - 850 - 

        บริษัทร่วม     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - 120 - 120 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 18 54 17 19 

                รวม 
 

18 174 867 139 

ค่าเผื่อการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ /     

   ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ     

        บริษัทยอ่ย     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั* - - 10 - 

        บริษัทร่วม     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - 2 - 2 

                รวม 
 

- 2 10 2 

สินทรัพย์อ่ืน 
 
 

    

        บริษัทยอ่ย 
 

    

                บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 8 3 

                บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 341 382 

                บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 1 1 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 5 - 

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั* - - 1 - 

        บริษัทร่วม     

                บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 2 17 2 17 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 15 7 15 7 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8 6 - - 

                รวม 
 

25 30 373 410 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
∗  เม่ือวนัที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร 
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                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงนิรับฝาก     

         บริษัทยอ่ย 
 

    

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 772 726 

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 118 76 

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - 27 14 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 50 77 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 5,245 113 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 83 93 

    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั - - 421 575 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ      

                     บางกอกแคปปิตอล จํากดั∗ - - 68 116 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 1 - 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั∗∗ - - 37 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - 41 - 41 

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 73 204 73 204 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 34 88 34 88 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 45 66 45 66 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 48 53 48 53 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8,864 8,572 8,864 8,572 

                รวม 9,064 9,024 15,886 10,814 

เงนิกู้ยืม     

         บริษัทยอ่ย     

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 222 - 

                รวม - - 222 - 

หนีสิ้นอ่ืน     

         บริษัทยอ่ย      

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 1 4 

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - 328 328 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 2 1 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 31 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 4 1 4 1 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 14 11 14 11 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 18 31 10 23 

                รวม 
 
 
 
 
 

36 43 390 368 

 
 
 
 
 
 
                                                 
∗  ถือหุ้นโดยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
∗∗   เม่ือวนัที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร 
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                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
ภาระผูกพัน     

         บริษัทยอ่ย 
 
 

    

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 33 32 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 19 - 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 2,006 2,064 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั∗ - - 12 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 1 - 1 - 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 4 4 4 4 

                รวม 5 4 2,075 2,100 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่วข้างต้น ในอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ดงักลา่วข้างต้น ในอตัราร้อยละ 1.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

รายการเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงอยูใ่นหมายเหตขุ้อ 6.4 เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 ธนาคารได้ขายหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

ตามการสํารวจความต้องการซือ้หลักทรัพย์ (Book Building) แบบข้ามคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Overnight Placement Transaction) ในการนี ้บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) ได้เข้าซือ้ในจํานวน 2,480 ล้านบาท 

ด้วยราคาเดียวกบันกัลงทนุอ่ืน  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทยอ่ยจดัเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุประเภทเพ่ือค้า 
 

รายการทางบญัชีท่ีสําคญัระหว่างธนาคารกบับริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน มีการกําหนด

ราคาซือ้ขายระหวา่งกนั การกําหนดอตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมระหวา่งกนัและเง่ือนไขตา่ง ๆ เป็นไปตามปกติธุรกิจและ

เป็นเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  เม่ือวนัที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร 
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ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีรายได้และคา่ใช้จ่ายกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัสาํคญั ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 
ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     

        บริษัทยอ่ย     

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 3 15 

    ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 7 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั 3 1 3 1 

         รวม 3 1 13 16 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 500 556 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 12 11 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 1 2 1 2 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 16 18 - - 

          รวม 17 20 513 569 

เงนิปันผลรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 547 540 

รายได้อ่ืน     

      บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 1 4 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 31 28 

        บริษัทร่วม     

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 1 1 1 1 

       บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 3 3 3 3 

        รวม 4 4 36 36 

ดอกเบีย้จ่าย     

        บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 1 4 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - - 1 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 2 1 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - - 1 

    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั - - - 1 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั - 1 - 1 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8 18 8 18 

        รวม 8 19 11 27 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 14 16 - - 

        รวม 14 16 - - 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 1 1 1 1 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 37 28 37 28 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 1 1 1 1 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 37 30 35 28 

        รวม 76 60 74 58 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 23 78 

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - - 21 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 1 3 

    ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 9 - 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั 5 3 5 3 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั - 1 - 1 

          รวม 5 4 38 106 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 1 1 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 1,506 1,652 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 33 22 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 3 6 3 6 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 49 46 - 1 

           รวม 52 52 1,543 1,682 

เงนิปันผลรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - - 1,000 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 1,072 1,140 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 540 809 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - 18 - 18 

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 16 60 16 60 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 25 11 25 11 

            รวม 41 89 1,653 3,038 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

รายได้อ่ืน     

       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 3 9 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 94 85 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 4 4 4 4 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 8 8 8 8 

            รวม 12 12 109 106 

ดอกเบีย้จ่าย     

        บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 7 14 

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - - 1 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 1 2 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 3 1 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 3 7 

    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั  - - 1 2 

       บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 1 1 1 1 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั - 1 - 1 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 36 50 36 50 

          รวม 37 52 52 79 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 42 48 - - 

          รวม 42 48 - - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 6 4 6 4 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 101 96 101 96 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 1 1 1 1 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 2 5 2 5 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 103 93 94 84 

          รวม 213 199 204 190 
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6.14 สว่นงานดําเนินงาน  

6.14.1 สว่นงานดําเนินงาน 

การรายงานส่วนงานดําเนินงานจัดทําขึน้ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทํารายงานภายใน โดยจํานวนท่ีแสดง

ในแต่ละสว่นงานดําเนินงานเป็นจํานวนหลงัจากการปันสว่นต้นทนุสว่นกลางท่ีระบไุด้  รวมถึงราคาโอนระหว่างกนั 

(Transfer pricing) แล้ว 
 

รายการระหวา่งสว่นงานดําเนินงานบนัทกึเสมือนเป็นรายการค้าตามปกติท่ีทํากบับคุคลภายนอก และถกูตดัออก

ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

ธนาคารกําหนดสว่นงานดําเนินงานตามผลติภณัฑ์และบริการ ดงันี ้
 

กิจการธนาคารในประเทศ  

กิจการธนาคารในประเทศให้บริการทางการเงินท่ีดําเนินการภายในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภณัฑ์และ

บริการท่ีสําคญั ได้แก่ การให้สินเช่ือ บริการรับฝากเงิน บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ บริการโอนชําระและ

แลกเปลีย่นเงิน บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ บริการบตัรเครดิต บริการบตัรเดบิต และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง 
 

กิจการธนาคารตา่งประเทศ  

กิจการธนาคารต่างประเทศให้บริการทางการเงินผ่านทางสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยมีประเภท

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสําคญั ได้แก่ การให้สินเช่ือ บริการรับฝากเงิน บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริการโอนเงินและชําระเงินระหวา่งประเทศ และบริการเก่ียวกบัการสง่ออกและนําเข้า  
 

กิจการการเงินธนกิจ  

กิจการการเงินธนกิจ ดําเนินการเก่ียวกับบริการธุรกิจโครงการ บริการทุนธนกิจ บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริการรับฝากทรัพย์สิน ดําเนินกลยุทธ์ทางการค้าโดยการซือ้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ รวมถึง

การบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 
 

อ่ืน ๆ 

กิจการที่นอกเหนือจากกิจการธนาคารและการเงินธนกิจ ดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์จ ัดการกองทุนรวม 

นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  บริหารจัดการกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนีไ้ด้รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ท่ียงัมิได้มีการปันสว่นให้กบัสว่นงาน 
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ผลการดําเนินงานตามสว่นงานดําเนินงาน สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 2562 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 17,839 7,222 1,796 2,565 (1) 29,421 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม       

    ก่อนขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิต (6,412) (3,542) (198) (9,276) 1 (19,427) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนขาดทุน       

    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       

    และภาษีเงนิได้ 11,427 3,680 1,598 (6,711) - 9,994 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 18,601 3,752 4,118 3,768 - 30,239 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม       

    ก่อนขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิต (6,776) (1,002) (133) (4,768) - (12,679) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนขาดทุน       

    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       

    และภาษีเงนิได้ 11,825 2,750 3,985 (1,000) - 17,560 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 54,179 15,815 10,653 7,456 (2) 88,101 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม       

    ก่อนขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิต (22,315) (6,611) (667) (16,239) 2 (45,830) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนขาดทุน       

    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       

    และภาษีเงนิได้ 31,864 9,204 9,986 (8,783) - 42,271 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 56,632 10,956 12,106 10,330 (1) 90,023 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม       

    ก่อนขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิต (22,794) (3,266) (530) (12,387) 1 (38,976) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนขาดทุน       

    จากการด้อยค่าด้านเครดิต       

    และภาษีเงนิได้ 33,838 7,690 11,576 (2,057) - 51,047 
 

ฐานะการเงินตามสว่นงานดําเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 1,678,908 1,025,077 1,220,122 212,369 (325,885) 3,810,591 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,622,097 788,248 1,206,275 148,726 (548,603) 3,216,743 
 

6.14.2  สว่นงานตามภมูิศาสตร์ 

ผลการดําเนินงานตามภมูิศาสตร์ สําหรับงวดสามและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 21,956 7,465 29,421 25,738 4,501 30,239 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม∗ (19,228) (5,867) (25,095) (16,203) (1,857) (18,060) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,728 1,598 4,326 9,535 2,644 12,179 

ภาษีเงินได้ (483) 271 (212) (1,984) (656) (2,640) 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 70,814 17,287 88,101 76,199 13,824 90,023 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม∗ (52,816) (17,007) (69,823) (49,333) (5,652) (54,985) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 17,998 280 18,278 26,866 8,172 35,038 

ภาษีเงินได้ (2,406) (809) (3,215) (5,448) (1,481) (6,929) 

                                                 
∗  รวมขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิต 
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ฐานะการเงินตามภมูิศาสตร์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน∗ 81,647 16,993 98,640 36,036 6,478 42,514 

สินทรัพย์รวม 2,874,728 935,863 3,810,591 2,679,118 537,625 3,216,743 
 

6.15    รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ดอกเบีย้ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,218 2,342 638 2,150 

เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า 102 67 43 67 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 2,973 2,544 2,183 2,364 

เงินให้สินเช่ือ 24,945 23,480 19,740 22,784 

            อ่ืน ๆ 8 38 8 38 

          รวมรายได้ดอกเบีย้ 29,246 28,471 22,612 27,403 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงบการเงินรวม 

จํานวน 26,285 ล้านบาท และ 2,859 ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 20,434 

ล้านบาท และ 2,135 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,256 7,057 3,153 6,345 

เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า 209 169 131 169 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 7,997 7,411 6,572 6,897 

เงินให้สินเช่ือ 72,540 70,140 63,886 67,971 

            อ่ืน ๆ 69 73 69 73 

          รวมรายได้ดอกเบีย้ 85,071 84,850 73,811 81,455 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงบการเงินรวม 

จํานวน 77,199 ล้านบาท และ 7,664 ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 67,271 

ล้านบาท และ 6,408 ล้านบาท ตามลาํดบั 

                                                 
∗   ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ คา่ความนิยม และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 
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6.16    คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

เงินรับฝาก 6,106 5,938 3,310 5,570 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 165 543 145 523 

เงินนําสง่สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 1,536 2,496 1,391 2,494 

ตราสารหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 1,585 1,519 1,492 1,519 

อ่ืน ๆ 2 31 2 31 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 9,394 10,527 6,340 10,137 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

เงินรับฝาก 17,535 17,234 12,852 16,070 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 768 1,608 695 1,523 

เงินนําสง่สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 4,318 7,452 4,109 7,446 

ตราสารหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 4,658 4,582 4,527 4,582 

อ่ืน ๆ 10 96 10 96 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 27,289 30,972 22,193 29,717 
 

6.17    รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ     

 การรับรอง รับอาวลั และการคํา้ประกนัการกู้ยืม 689 51 506 42 

 บริการบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทาง     

        อิเล็กทรอนิกส์ 3,833 4,673 3,685 4,673 

 อ่ืน ๆ 4,009 4,754 2,341 3,439 

             รวมรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 8,531 9,478 6,532 8,154 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 2,151 2,614 2,051 2,565 

       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,380 6,864 4,481 5,589 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ     

 การรับรอง รับอาวลั และการคํา้ประกนัการกู้ยืม 1,331 141 1,046 113 

 บริการบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทาง     

        อิเล็กทรอนิกส์ 11,711 14,081 11,513 14,062 

 อ่ืน ๆ 12,006 13,982 7,192 10,371 

             รวมรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 25,048 28,204 19,751 24,546 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 6,693 7,885 6,460 7,734 

       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 18,355 20,319 13,291 16,812 
 

6.18    ผลขาดทนุทางเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ / หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ผลขาดทนุทางเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ / หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ สําหรับงวดสามเดือนและ

งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี ้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้     

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 4,933 - 3,104 - 

อ่ืน ๆ  735 - 808 - 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ - 5,381 - 5,109 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ / หนีสู้ญ     

               หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 5,668 5,381 3,912 5,109 
 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  
 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้     

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 21,197 - 19,406 - 

อ่ืน ๆ  2,796 - 2,562 - 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ - 16,009 - 15,641 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ / หนีสู้ญ     

               หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 23,993 16,009 21,968 15,641 
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6.19    การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์ดงักลา่วอาจนํามา

ซึง่ความไมแ่นน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ 
 

ในด้านการจดัชัน้ ธนาคารยดึตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ

ลกูหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยจดัชัน้หนีท่ี้ยงัไม่ด้อยค่าด้านเครดิตเป็นชัน้ท่ี

ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต (ชัน้ท่ี 1 Performing) ได้ทนัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการ

ของลกูหนีแ้ล้ว เห็นวา่ลกูหนีส้ามารถปฏิบตัติามสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้ สว่นหนีท่ี้มีการด้อยคา่ด้านเครดิตแล้ว 

แต่ยงัมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารจะจดัเป็นชัน้ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต 

(ชัน้ท่ี 1 Performing) ได้ หากลกูหนีชํ้าระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้หม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 

3 งวดการชําระเงิน แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่  
 

สว่นเร่ืองการกนัสาํรอง ธนาคารยึดตามหลกัการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีกําหนดให้คํานวณผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ

ทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตภายใต้สมมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ท่ีกําลงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง สถานการณ์การระบาดของโรคท่ียังไม่สามารถ

ควบคุมได้ ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว การบริการ และ

อุตสาหกรรม ที่อาจจะนําไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้ (Economic Recession) ดงันัน้ ในการประมาณการ

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ธนาคารจึงได้มีการพิจารณาคาดการณ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสะท้อน

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงได้พิจารณาใช้ดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการตัง้สาํรองเพ่ิมเติม (Management Overlay) จากค่าท่ีได้จากโมเดลไปอีกระดบัหนึ่ง เพ่ือให้สํารองของ

ธนาคารสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึน้ของการผิดนดัชําระหนีข้องลกูหนีส้ินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี ้

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

6.20    การอนมุตัิงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารได้อนมุตัิให้ออกงบการเงินระหวา่งกาลนี ้เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
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