
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“ธนาคารและบริษัทยอ่ย”) 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของรวมและ

เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินแบบยอ่ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลเหลา่นี ้

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ” การสอบทานดงักลา่วประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบคุลากร ซึง่สว่นใหญ่

เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนีม้ีขอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําให้ข้าพเจ้าไมส่ามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทัง้หมด

ซึง่อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได้ 
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไมพ่บสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไมไ่ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน

ของข้าพเจ้า 

 

 

 นิสากร  ทรงมณี 

กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

63,760,610 73,886,309 60,354,407 70,013,515

758,200,362 519,036,028 610,101,001 374,778,755

6.2 64,659,689 57,936,242 75,556,878 69,359,414

47,548,228 67,560,232 46,853,122 66,143,443

6.3 680,783,582 758,482,179 582,449,292 670,444,629

6.4 944,461 911,321 144,589,329 144,589,329

6.5 2,181,655,494 2,189,102,088 1,884,277,707 1,896,205,127

9,578,760 9,753,914 7,781,569 7,754,245

64,673,882 65,049,861 54,873,478 55,460,373

35,060,722 32,307,811 1,424,576 1,451,391

5,979,894 7,939,617 2,191,533 2,082,884

10,240,381 12,833,047 10,088,412 12,699,962

ลกูหนี �ซื �อหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 9,670,210 3,755,268 -                            -                            

20,052,297 24,405,768 12,780,053 13,977,916

3,952,808,572 3,822,959,685 3,493,321,357 3,384,960,983

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์

เงินสด

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ

สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ

สินทรัพย์อนพุนัธ์

เงินลงทนุสทุธิ

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี �และดอกเบี �ยค้างรับสทุธิ

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ

คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�นสทุธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หลกัประกนัที�นําไปวางกบัคูส่ญัญาทางการเงิน

สินทรัพย์อื�นสทุธิ

รวมสินทรัพย์
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2,904,276,405 2,810,862,624 2,521,180,704 2,485,596,798

249,830,477 219,149,193 241,055,266 162,499,180

6,819,899 7,257,360 6,607,265 6,702,768

6.6 19,503,338 19,256,663 19,312,009 19,056,520

45,686,791 57,127,821 44,947,790 56,212,287

142,150,745 136,176,779 139,733,702 133,963,539

25,805,093 27,305,660 23,624,746 25,065,453

2,451,079             2,447,583             2,164,958             2,588,682             

94,582,391 93,128,867 47,796,356 53,792,151

3,491,106,218      3,372,712,550      3,046,422,796      2,945,477,378      

6.7

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 

51,276,838 47,256,838 54,730,656 52,849,874 

6.8

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

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

196,997,416 189,822,190 180,233,244 174,699,070 

460,208,915 449,013,689 446,898,561 439,483,605 

1,493,439 1,233,446 -                        -                        

461,702,354 450,247,135 446,898,561 439,483,605 

3,952,808,572 3,822,959,685 3,493,321,357 3,384,960,983 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

หนี �สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

หนี �สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม

หนี �สินทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ

หนี �สินอนพุนัธ์

ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกู้ ยืม 

ประมาณการหนี �สิน 

หนี �สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หนี �สินอื�น

รวมหนี �สิน

สว่นของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน

หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

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

ทนุที�ออกและชําระแล้ว

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

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั

องค์ประกอบอื�นของสว่นของเจ้าของ

กําไรสะสม

รวมสว่นของเจ้าของ

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว

ทนุสํารองตามกฎหมาย

อื�น ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร

รวมสว่นของธนาคาร
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.15 27,511,741         28,625,157         20,013,900         27,586,599         

6.16 7,804,413           8,805,355           5,116,717           8,412,821           

19,707,328         19,819,802         14,897,183         19,173,778         

6.17 9,637,271 9,082,977 6,892,291 7,423,061

6.17 2,303,350 2,729,081 1,947,632 2,680,675

7,333,921           6,353,896           4,944,659           4,742,386           

2,087,865 (1,689,429) 1,469,671 (1,202,097)

840,998              1,150,513           840,998              1,150,509           

32,596                12,127                -                      -                      

78,793                58,144                59,240                48,137                

525,424              485,967              490,590              485,967              

266,517 203,473 82,001                134,071              

30,873,442         26,394,493         22,784,342         24,532,751         

8,901,860           6,836,054           6,259,675           6,221,518           

42,081                33,274                15,450                14,850                

3,197,967           2,295,767           2,364,667           2,113,285           

678,939              780,823              662,188              768,959              

2,940,234           1,431,385           1,873,434           1,229,171           

15,761,081         11,377,303         11,175,414         10,347,783         

6.18 6,326,525           5,087,268           5,000,382           4,952,846           

8,785,836           9,929,922           6,608,546           9,232,122           

1,746,553           2,168,655           1,319,521           2,035,606           

7,039,283           7,761,267           5,289,025           7,196,516           

รวมรายได้จากการดําเนินงาน

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์

คา่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้

กําไรสทุธิ

อื�น ๆ

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ

รายได้ดอกเบี �ย

คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ย

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ 

ผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์

รายได้จากเงินปันผล

คา่ตอบแทนกรรมการ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(7,225,206) (152,159) (6,753,282) (274,060)

(399,934) (88,623) (399,934) (88,623)

4,971,376 4,130,323 2,564,324 2,349,648

1,569,614 107,735 1,479,608 132,965

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 36,044 -                      -                      -                      

7,010,257 (23,516,952) 6,891,479 (22,677,077)

(411,182) 2,012,358 (411,182) 2,012,358

(811) (2,296) (811) (2,296)

545 847 -                      -                      

(1,267,871) 4,322,017 (1,244,271) 4,153,655

4,282,832 (13,186,750) 2,125,931 (14,393,430)

11,322,115 (5,425,483) 7,414,956 (7,196,914)

6,923,096           7,670,508           5,289,025           7,196,516           

116,187              90,759                -                      -                      

7,039,283           7,761,267           5,289,025           7,196,516           

11,195,226 (5,515,659) 7,414,956 (7,196,914)

126,889              90,176                -                      -                      
11,322,115 (5,425,483) 7,414,956 (7,196,914)

3.63                    4.02                    2.77                    3.77                    

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

(นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)

เบ็ดเสร็จอื�น

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นสทุธิ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

กําไร (ขาดทนุ) จากหนี �สนิทางการเงินที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

ความเสี�ยงด้านเครดติ

ในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี �

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมือที�ใช้สําหรับ

การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

หน่วย : พันบาท

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน

ในตา่งประเทศ

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

สว่นแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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หมายเหตุ ทนุที�ออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และชาํระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทนุ ส่วนเกินทนุ ส่วนเกินทนุ เงินสาํรองสาํหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง อื�น ๆ ยังไม่ได้จัดสรร ธนาคาร ที�ไม่มีอาํนาจ

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

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

มูลค่าเงินลงทนุ กระแสเงินสด ทางการเงินที�กาํหนด งบการเงิน

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทนุ

อันเนื�องมาจากความ

เสี�ยงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 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       

การจดัสรรกําไรของปีกอ่น

เงินปันผลจา่ย 6.8 -                      -                      -                      -                      -                      -                           -                            -                      -                      -                      -                      (9,544,214)          (9,544,214)          -                      (9,544,214)          

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.8 -                      -                      -                      -                      -                      -                           -                            -                      -                      500,000              -                      (500,000)             -                      -                      -                      

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                      -                      (18,855,039)        (70,898)                    1,609,887                4,130,323           678                      -                      -                      7,669,390           (5,515,659)          90,176                (5,425,483)          

โอนไปกําไรสะสม -                      -                      -                      (234,674)             (7,264)                 -                           -                            -                      -                      -                      -                      241,938              -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563 19,088,429         56,346,232         16,824,012         5,365,650           10,315,976         285,486                   (586,398)                  (11,959,673)        2,723                  24,500,000         106,500,000       188,166,095       414,848,532       456,596              415,305,128       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 19,088,429         56,346,232         23,074,253         9,962,525           27,035,092         564,850                   (1,429,178)               (11,954,319)        3,615                  25,000,000         111,500,000       189,822,190       449,013,689       1,233,446           450,247,135       

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                      35,580                (71,481)               (319,947)                  (328,946)                  4,957,129           436                      -                      -                      6,922,455           11,195,226         126,889              11,322,115         

โอนไปกําไรสะสม -                      -                      -                      (252,771)             -                      -                           -                            -                      -                      -                      -                      252,771              -                      -                      -                      

อื�น ๆ -                      -                      -                      -                      -                      -                           -                            -                      -                      -                      -                      -                      -                      133,104              133,104              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 19,088,429         56,346,232         23,074,253         9,745,334           26,963,611         244,903                   (1,758,124)               (6,997,190)          4,051                  25,000,000         111,500,000       196,997,416       460,208,915       1,493,439           461,702,354       

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรับงวดสามเดอืนสิ �นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �
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หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชําระแล้ว มูลค่า ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน เงินสํารองสําหรับ ผลสะสมจากการ ผลต่าง ยังไม่ได้จัดสรร

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

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

มูลค่าเงินลงทุน กระแสเงินสด ทางการเงินที�กําหนด งบการเงิน

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน

อนัเนื�องมาจากความ

เสี�ยงด้านเครดิต

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 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 6.8 -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                          -                        -                        -                      (9,544,214)          (9,544,214)          

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.8 -                        -                        -                        -                        -                        -                          -                          -                        500,000                -                      (500,000)             -                      

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                        -                        (18,280,949)         (70,898)                   1,609,887               2,349,648            -                        -                      7,195,398           (7,196,914)          

โอนไปกําไรสะสม -                        -                        -                        (233,806)              (7,264)                  -                          -                          -                        -                        -                      241,070              -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563 19,088,429          56,346,232          16,759,866          5,341,018            10,625,515          285,486                  (586,398)                 (7,637,897)           24,500,000          106,500,000       172,814,077       404,036,328       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,740,769            26,485,473          564,850                  (1,429,178)              (5,316,520)           25,000,000          111,500,000       174,699,070       439,483,605       

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                        -                        211,141                (319,947)                 (328,946)                 2,564,324            -                        -                      5,288,384           7,414,956           

โอนไปกําไรสะสม -                        -                        -                        (245,790)              -                        -                          -                          -                        -                        -                      245,790              -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,494,979            26,696,614          244,903                  (1,758,124)              (2,752,196)           25,000,000          111,500,000       180,233,244       446,898,561       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

จัดสรรแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

     (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)

   กรรมการผู้จดัการใหญ่

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

กําไรสะสม
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 8,785,836           9,929,922           6,608,546           9,232,122           

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้เป็น

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,498,909           1,198,255           1,112,989           1,104,447           

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 6,326,525 5,087,268 5,000,382 4,952,846

ขาดทนุจากการแปลงค่าเงนิกู้ยืมระยะยาว 5,807,178 11,379,482 5,807,178 11,379,482

ส่วนเกินมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี �ตดัจําหน่าย 409,164 101,152 391,570 108,457

ขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการวดัมลูค่าเครื�องมือทางการเงนิ

ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 987,867 6,945,306 766,375 6,949,969

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (840,998) (1,150,518) (840,998) (1,150,509)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (32,596)               (12,127)               -                      -                      

ขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 341,382 68,021 36,620                68,021                

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (2,983) (2,189) (1,594) (2,262)

โอนกลบัขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื�น (66,472) (12,449) (67,717) (11,912)

ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี �สิน (โอนกลบั) 117,223 (7,657) 104,940 (15,951)

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ (19,707,328) (19,819,802) (14,897,183) (19,173,778)

รายได้เงนิปันผล (525,391) (485,967) (490,590) (485,967)

เงนิสดรับดอกเบี �ย 27,455,233 26,407,476 19,027,090 25,441,431

เงนิสดจ่ายดอกเบี �ย (10,710,396) (11,889,655) (8,253,394) (11,713,709)

เงนิสดรับเงนิปันผล 144,734 129,905 109,933 129,905

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (455,763) (514,691) (391,769) (428,749)

รายได้ค้างรับอื�นเพิ�มขึ �น (353,990) (120,703) (344,207) (136,636)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นเพิ�มขึ �น (ลดลง) 1,819,347 (2,008,825) (555,678) (1,555,667)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

    ในสินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงาน 20,997,481         25,222,204         13,122,493         24,691,540         

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (237,700,540) (32,322,847) (235,529,266) (36,069,617)

สินทรัพย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ (5,890,161) (25,456,877) (4,783,827) (26,608,976)

เงนิให้สินเชื�อแก่ลกูหนี � (2,981,309) (64,018,453) 5,271,482 (64,198,586)

ทรัพย์สินรอการขาย 33,554 181,669 120,002 175,251

สินทรัพย์อื�น 21,330,575 (18,260,698) 23,932,455 (14,793,868)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พนับาท
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนี �สินดําเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)

เงนิรับฝาก 89,430,390         143,538,780       35,583,905 144,407,400

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 29,925,005 (25,751,390) 78,556,086 (22,342,577)

หนี �สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม (201,954) (960,161) (95,503) (931,151)

เงนิกู้ยืมระยะสั �น (1,950,333) (153,634) -                      (1,250)

หนี �สินอื�น (2,349,448) 46,108,660 (11,897,011) 35,410,501

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (89,356,740) 48,127,253 (95,719,184) 39,738,667

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (155,298,504) (105,289,213) (140,429,239) (100,505,349)

เงนิสดรับจากการจําหน่ายเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 237,007,335       85,079,510         226,336,440       84,158,985         

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย (17,806,950) (29,536,780) (201,595) (419,538)

เงนิสดรับจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 13,104,669         26,354,431         692,669              1,758,625           

เงนิสดจ่ายในการซื �อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (485,996) (292,769) (219,738) (280,266)

เงนิสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 47,789                9,932                  2,694                  2,268                  

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 76,568,343 (23,674,889) 86,181,231 (15,285,275)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะยาวเพิ�มขึ �น (ลดลง) 6.1 2,770,196 5,579 (43,344) 5,579

เงนิสดจ่ายชําระหนี �สินตามสญัญาเช่า (149,190) (306,526) (110,191) (268,292)

เงนิปันผลจ่าย -                      (9,544,214) -                      (9,544,214)

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 2,621,006 (9,845,161) (153,535) (9,806,927)

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงนิสด 41,692 97,525 32,380 95,296

เงนิสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สทุธิ (10,125,699) 14,704,728 (9,659,108) 14,741,761

เงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม 73,886,309         58,090,112         70,013,515         58,012,561         

เงนิสด ณ วนัที� 31 มีนาคม 63,760,610 72,794,840 60,354,407 72,754,322

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย)์

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หน่วย : พนับาท

สาํหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

                กรรมการผู้จดัการใหญ่

                 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)

- 9 -



  

                                                                   - 10 -   
 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 เร่ือง หน้า 

หมายเหตุข้อ  

1. ข้อมลูทัว่ไปและข้อกําหนดของทางราชการ 11 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 11 
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4. มลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 13 

5. การดํารงเงินกองทนุ 15 

6. ข้อมลูเพ่ิมเติม 17 

 6.1 ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 17 

 6.2 สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 17 

 6.3 เงินลงทนุสทุธิ 18 

 6.4 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 20 

 6.5 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 23 

 6.6 หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 24 

 6.7 ทนุเรือนหุ้น 25 

 6.8 การจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 26 

 6.9 สนิทรัพย์ท่ีมีภาระผกูพนัและข้อจํากดั 26 

 6.10 หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 27 

 6.11 คดีฟอ้งร้อง 27 

 6.12 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 27 

 6.13 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 31 

 6.14 สว่นงานดําเนินงาน 31 

 6.15 รายได้ดอกเบีย้ 34 

 6.16 คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 34 

 6.17 รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 35 

 6.18 ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 35 

 6.19 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 35 

 6.20 การอนมุตัิงบการเงิน 36 
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ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาํหนดของทางราชการ    
 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  เป็นบริษัทมหาชนจํากดัท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจกัรไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

เป็นกิจกรรมหลกั โดยมีสาขาอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคในประเทศไทยและในบางภมูิภาคหลกัของโลก  
 

ตามท่ีธนาคารต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เก่ียวกบัการดํารงเงินกองทุน ซึ่งตาม

แนวทางปฏิบตัิเหล่านีแ้ละแนวทางของทางการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทนัท่วงที ธนาคารจะต้องใช้มาตรการในการวดั

มูลค่าของสินทรัพย์ หนีส้ินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการคํานวณตามวิธีการท่ีทางการกําหนด 

นอกจากนัน้ จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทนุของธนาคารขึน้อยูก่บัความเห็นของ ธปท. เก่ียวกบัสว่นประกอบ นํา้หนกัของ

ความเสี่ยง และปัจจยัอ่ืน ๆ ด้วย ธนาคารเช่ือวา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 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  
 

ข้อมลูบางประการซึง่แสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มิได้นํามาแสดงไว้ ณ ท่ีนี ้

เน่ืองจากข้อมลูดงักลา่วมิได้กําหนดให้มีการเปิดเผยในงบการเงินระหว่างกาล นอกจากนัน้ ในการพิจารณางบการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวข้างต้นควรจะนํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

มาประกอบการพิจารณาด้วย 
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สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนํามาเปรียบเทียบ

ได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัซึง่ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

ผลการดําเนินงานของงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มิได้เป็นการบ่งชีใ้ห้เห็นการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน

เต็มปี 
 

การจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธนาคารใช้ดุลยพินิจในการประมาณและ

ตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ ณ วันที่ในงบการเงิน และจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

ในงวดบญัชีท่ีรายงาน ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้  
 

2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมห่รือปรับปรุงใหม ่

2.2.1   ธนาคารและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภาวิชาชีพบญัชี

ได้ออกประกาศและลงในราชกิจจานเุบกษา โดยให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาถือปฏิบตัิแล้ว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและ

บริษัทยอ่ยอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

2.2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว แตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

(TFRS 16) โดยเพ่ิมข้อยกเว้นชัว่คราวท่ีเกิดขึน้จากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิงให้สะท้อนอตัราดอกเบีย้ใหม่

ที่เกิดจากการปฏิรูปเข้าไปในสญัญาเช่าโดยตรง  การปรับปรุงดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และอนุญาตให้ถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ี    

มีผลบงัคบัใช้ได้ 
 

การปรับปรุงดงักลา่วข้างต้นไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่งบการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ยอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

2.3 งบการเงินระหวา่งกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมรายการบญัชีของสํานกังานใหญ่และสาขาธนาคารทัง้หมดและบริษัทย่อย โดยได้ตดั

รายการค้าและยอดคงเหลือท่ีสําคญัระหวา่งกนัออก และได้รวมสว่นได้เสยีในบริษัทร่วม บริษัทยอ่ยดงักลา่วประกอบด้วย 

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด  บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด  บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทนุรวม บวัหลวง จํากดั  บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั บริษัท 

บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากัด ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ซึ่งธนาคารได้เข้าซือ้หุ้นเมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 และ

มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากดั ซึ่งได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมมาเป็น

บริษัทยอ่ย เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 
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นอกจากนัน้ งบการเงินระหว่างกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตนั) เบอร์ฮาด ซึ่ง บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด 

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด ซึ่ง บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 และบริษัท PT Sahabat Finansial Keluarga ซึ่งธนาคาร พีที เพอร์มาตา 

ทีบีเค ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 
  

บริษัทยอ่ยของธนาคารเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั จดทะเบียน

เป็นบริษัทในหมูเ่กาะเคแมน บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมาเลเซีย ธนาคารกรุงเทพ 

(ประเทศจีน) จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน และธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ซึง่จดทะเบียน

ในประเทศอินโดนีเซีย  สาํหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด 

 

2.4 งบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะธนาคาร สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมรายการบญัชีของสํานกังานใหญ่และสาขาธนาคารทัง้หมด 

และบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีราคาทนุสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
 

3.  นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
 

ธนาคารได้ใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 โดยรวมถึงการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ มาถือปฏิบตัิตามท่ีกล่าวไว้ใน

หมายเหตขุ้อ 2.2 
 

4.  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

มลูคา่ยตุิธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนีส้นิในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติในตลาดหลกั

ระหวา่งผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ ในกรณีท่ีไม่มตีลาดหลกั ใช้ราคาในตลาดท่ีให้ประโยชน์สงูสดุท่ีธนาคารสามารถเข้าทํารายการได้ 

มลูค่ายตุิธรรมของตราสารที่มีการเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งถกูกําหนดด้วยราคาเสนอซือ้ขาย ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง

เป็นตลาดท่ีมีความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายเพียงพอในการให้ข้อมลูราคาอยา่งตอ่เน่ือง หากตลาดไมม่สีภาพคลอ่งหรือสนิทรัพย์

หรือหนีส้นิไมไ่ด้ซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง ธนาคารใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐาน 

ท่ีผู้ ร่วมตลาดใช้ในการกําหนดราคาสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ และพิจารณาปรับปรุงมลูคา่ในกรณีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้มลูคา่ยตุิธรรม 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามระดบัของลําดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รายการที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 7,261 6,722 50,677 64,660 3,244 8,951 45,741 57,936 

          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 517 46,807 22 47,346 448 65,361 22 65,831 

          เงินลงทนุสทุธิ 140,016 497,482 5,737 643,235 123,211 624,497 6,122 753,830 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 191 19,312 - 19,503 200 19,057 - 19,257 

          หนีส้ินอนพุนัธ์ 137 45,422 - 45,559 103 55,326 - 55,429 
 

 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รายการที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 736 4,301 70,520 75,557 1,441 2,939 64,979 69,359 

          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 456 46,122 22 46,600 444 63,892 22 64,358 

          เงินลงทนุสทุธิ 93,449 476,127 5,667 575,243 87,758 569,017 5,993 662,768 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ - 19,312 - 19,312 - 19,057 - 19,057 

          หนีส้ินอนพุนัธ์ - 44,770 - 44,770 - 54,455 - 54,455 
 

การกําหนดลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม  

ระดบั 1  - ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสาํหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนั 

ระดบั 2  - มลูค่าที่ได้จากเทคนิคการประเมินมลูคา่ โดยใช้ข้อมลูที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากตลาด (Observable data)

เป็นองค์ประกอบสาํคญัในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม  

ระดบั 3  - มลูค่าท่ีได้จากเทคนิคการประเมินมลูคา่ โดยใช้ข้อมลูท่ีไมม่ีในตลาด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบสาํคญั

ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 
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วิธีการและข้อสมมติฐานที่ธนาคารใช้ในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีวดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรม

มีดงันี ้ 
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ใช้ราคาซือ้ขายในตลาด หรือเทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะและวนัครบกําหนดใกล้เคียงกนั หรือราคาประเมินของสถาบนัท่ีเช่ือถือได้  
 

การคํานวณมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 

- ตราสารหนีท่ี้ออกจําหน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มลูค่ายตุิธรรมคํานวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนของตราสารหนีท่ี้ใช้อ้างอิงท่ีเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สาํหรับตราสารหนีท่ี้มิได้จดทะเบียน

ในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยจะใช้อตัราผลตอบแทนเสนอซือ้เฉลีย่ของสถาบนัการเงินท่ีเช่ือถือได้ 3 แหง่ 

- ตราสารหนีท่ี้ออกจําหนา่ยในตา่งประเทศใช้ราคาประเมินของสถาบนัการเงินในตา่งประเทศท่ีเช่ือถือได้ 
 

การคํานวณมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ 

- ตราสารทนุในความต้องการของตลาดซึง่มีราคาตลาดท่ีระบไุด้โดยง่าย มลูคา่ยตุิธรรมคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซือ้ครัง้สดุท้าย

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิน้วนัทําการสดุท้ายของวนัท่ีรายงาน แต่ถ้าหากไม่มีราคาเสนอซือ้ครัง้สดุท้าย

จะใช้ราคาปิดครัง้สดุท้ายแทน 

 - เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุ แสดงมลูคา่ยตุิธรรมด้วยมลูคา่รับซือ้คืน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการใช้เทคนิคการประเมินมลูค่า ธนาคารมีการปรับปรุงมลูค่า (Valuation Adjustment) เมื่อพิจารณาว่ามีบางปัจจยัท่ีผู้ ร่วมตลาด

ใช้ในการกําหนดราคาไม่ได้ถกูรวมอยูใ่นแบบจําลองการประเมินมลูค่า ปัจจยัท่ีนํามาพิจารณา เช่น สว่นตา่งระหว่างราคาเสนอซือ้

และราคาเสนอขาย 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   

1 มกราคม 2562 และดํารงเพ่ิมเป็นร้อยละ 1 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทัง้นี ้อตัราสว่นการดํารงเงินกองทนุขัน้ตํ่า

และเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง เป็นดงันี ้
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 อัตราร้อยละ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราส่วนเงนิกองทุน   

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ    มากกวา่   8.0    มากกวา่   8.0 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1    มากกวา่   9.5    มากกวา่   9.5 

อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้     มากกวา่ 12.0    มากกวา่ 12.0 
 

นอกจากนี ้ธปท. อาจกําหนดให้มีการดํารงเงินกองทนุเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความเสีย่งเชิงระบบท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วงเศรษฐกิจขาลง 

(Countercyclical Buffer) เพ่ิมอีกสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.50   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตาม

กฎหมายตามเกณฑ์ท่ี ธปท. กําหนดตามแนวทาง Basel III ดงันี ้
                                

                                                                                อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      

    ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.06 14.89 16.63 16.33 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.93 15.76 17.57 17.28 

อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 18.43 18.34 20.27 20.10 
 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

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

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 434,679 431,381 439,323 428,010 

    เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 410,911 407,621 415,731 404,418 

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

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

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

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

กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 185,859 185,859 170,314 170,314 

รายการอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 51,707 47,386 55,396 53,184 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (38,589) (37,558) (21,913) (31,014) 

    เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 23,768 23,760 23,592 23,592 

     

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 68,097 70,686 67,364 69,839 

     

เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 502,776 502,067 506,687 497,849 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารไม่มีเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับการให้สินเช่ือแก่กลุม่ลกูหนี ้

รายใหญ่ 
 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ ธปท. เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

และเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง 
 

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

วนัท่ีเปิดเผยข้อมลู       30 เมษายน 2564 

ข้อมลู ณ วนัท่ี            31 ธนัวาคม 2563 
 

6.  ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

6.1     ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

รายการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสดท่ีสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  มีดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ       

    ในสว่นของเจ้าของเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (71) (18,855) 211 (18,281) 

ทรัพย์สินรอการขายที่เพ่ิมขึน้จากการรับชําระหนี/้     

    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งานแล้ว 184 390 184 390 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาอาคารโอนเข้ากําไรสะสม 253 235 246 234 

การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไมใ่ชเ่งินสดของ     

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม     

          ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (5,807) (11,379) (5,807) (11,379) 

          การตดัจําหน่ายสว่นลดมลูคา่ 6 8 6 8 
 

6.2  สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

6.2.1  สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 6 - 6 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 3,599 1,718 3,250 1,718 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน - 249 - 249 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ 3,853 3,953 - - 

ตราสารทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ 2,672 1,804 - - 

อ่ืน ๆ 113 109 - - 

        รวม  10,237 7,839 3,250 1,973 
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6.2.2  อ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 42,188 38,856 61,829 57,523 

เงินลงทนุในตราสารทนุ 12,235 11,241 10,478 9,863 

        รวม 54,423 50,097 72,307 67,386 

                รวมสินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่า     

                    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน     

                    กาํไรหรือขาดทุน 64,660 57,936 75,557 69,359 
 

6.3   เงินลงทนุสทุธิ 

6.3.1  เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุ     

  ตดัจําหน่าย     

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 24,448 26,443 6,537 7,030 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ 13,103 12,448 671 651 

            รวม 37,551 38,891 7,208 7,681 

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (2) (7) (2) (4) 

            รวม 37,549 38,884 7,206 7,677 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม     

  ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 375,795 458,728 375,795 458,728 

    ตราสารหนีภ้าคเอกชน 23,820 31,676 23,820 31,676 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ 148,461 141,594 82,884 87,060 

    อ่ืน ๆ 7,100 7,440 7,100 7,440 

        รวม 555,176 639,438 489,599 584,904 
คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 2,970 2,888 2,964 2,837 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่กําหนดให้วดัมลูคา่     

  ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ 59,217 51,677 56,969 49,546 

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาดตา่งประเทศ 21,442 20,649 21,442 20,649 

    อ่ืน ๆ 7,400 7,834 7,233 7,669 

        รวม 88,059 80,160 85,644 77,864 
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 680,784 758,482 582,449 670,445 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ธนาคารได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน ท่ีกําหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีธนาคารยงัคงถือไว้ สําหรับ

งบการเงินรวม จํานวน 525 ล้านบาท และ 486 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะธนาคารจํานวน 491 ล้านบาท 

และ 486 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการดํารงอยู่ของกิจการ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเข้าข่ายถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แต่มีผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษัทจดทะเบียนท่ี

เข้าขา่ยถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจํานวน 35 บริษัท ราคาทนุ จํานวน 

808 ล้านบาท และมลูคา่ยตุิธรรม 82 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จํานวน 33 บริษัท ราคาทนุ จํานวน 

257 ล้านบาท และมลูคา่ยตุิธรรม 1 ล้านบาท 
 

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 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีหนีส้ินอ่ืนจากรายการดงักล่าว

คงเหลือ จํานวน 328 ล้านบาท   
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6.3.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทนุในหุ้นของบริษัทอ่ืน

ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วและไม่เข้าขา่ยเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจําแนก

เป็นกลุม่ ดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1 1 1 1 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 939 939 939 939 

การสาธารณปูโภคและบริการ 21 21 21 21 

อ่ืน ๆ 2,141 2,327 2,141 2,327 

        รวม 3,102 3,288 3,102 3,288 
 

6.4      เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ      

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
           ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงนิลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   31 มีนาคม
2564 

31 ธันวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธันวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธันวาคม
2563 

           บริษัทร่วม                          

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั∗ บริการ หุ้นสามญั     69.08     69.08 362 362 16 26 

บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั บริการ หุ้นสามญั     30.00     30.00 15 15 471 457 

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั บริการ หุ้นสามญั     22.17     22.17 118 118 92 95 

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั บริการ หุ้นสามญั     14.26     14.26 13 13 366 333 

   รวม     508 508 945 911 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (2) (2) - - 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     506 506 945 911 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
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           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           

ที่ลงทุน 
ร้อยละของหลักทรัพย์        

ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   31 มีนาคม
2564 

31 ธันวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธันวาคม
2563 

           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 98.71 105,010 105,010 

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

บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั ธุรกิจการเงิน หุ้นสามญั     90.00     90.00 1,365 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 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     144,686 144,686 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (97) (97) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     144,589 144,589 
 

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 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา การทํา MTO ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบั

การเข้าซือ้ธุรกิจจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงถือเป็นการรวมธุรกิจรายการเดียวกัน โดยทําการบนัทึกเสมือนว่าธนาคาร

ซือ้สว่นได้เสียทัง้หมดในเพอร์มาตาตัง้แต่วนัซือ้ธุรกิจ และตามที่ธนาคารจดัทํา MTO เสร็จสิน้แล้ว จึงทําการปรับปรุง

ให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นจริงท่ีซือ้ได้ทัง้หมด    
 

                                                 
∗  ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
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นอกจากนี ้ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียท่ีมีหุ้นอยูใ่นตลาด

หลกัทรัพย์อินโดนีเซียจะต้องมีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีสญัชาติอินโดนีเซียไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 

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

อินโดนีเซีย ซึง่ธนาคารได้ดําเนินการเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและได้รับชําระเงินเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2563  
 

ดังนัน้  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม  2563 ธนาคารถือหุ้ นในเพอร์มาตาทัง้สิน้ เป็นจํานวน 

27,681,421,384 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.71 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเพอร์มาตา 
 

ในเดือนมีนาคม 2564 การประเมินมูลค่ายตุิธรรมสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) จากการรวมธุรกิจได้เสร็จสิน้แล้ว 

โดยได้มีการปรับปรุงการประมาณการในงวดก่อนรวมถึงคา่ความนิยม มีรายละเอียดดงันี ้
 

                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท  
           มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์  

เงินสด 4,640 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 69,227 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 1,617 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 1,020 

เงินลงทนุสทุธิ 43,733 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 227,260 

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 799 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 6,205 

อ่ืนๆ 21,252 

         รวมสินทรัพย์ 375,753 

 หนีสิ้น  

เงินรับฝาก 299,893 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,348 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 733 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 403 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 3,469 

อ่ืนๆ 5,125 

         รวมหนีสิ้น 313,971 

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมาสทุธิ 61,782 

หกั สว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุ (796) 

บวก คา่ความนิยม 20,595 

เงินสดจา่ยสทุธิ 81,581 
 

ในการนีซ้ึ่งเป็นไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร หน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas 

Jasa Keuangan - OJK) ได้อนมุตัิให้ทําการควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเข้ากบัเครือข่ายสาขาของ

เพอร์มาตา โดยเมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 สาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียได้โอนสนิทรัพย์และหนีส้นิของสาขา

ภายใต้เกณฑ์ทางการอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงสว่นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุได้ ไปยงัเพอร์มาตา สง่ผลให้สินทรัพย์ หนีส้ิน และ

สว่นทนุของเพอร์มาตาเพ่ิมขึน้ 
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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

ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมาสทุธิ และสว่นได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคมุ ที่รับรู้ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ  

มีมลูคา่ 2,152 ล้านบาท และ 215 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทัง้หมดท่ีแตล่ะรายไมม่ีสาระสาํคญั มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

กําไรสทุธิ 245 242 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 245 242 
 

6.5 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 

6.5.1  จําแนกตามประเภทสนิเช่ือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 104,296 105,064 84,838 85,394 

เงินให้กู้ยืม 1,893,164 1,869,431 1,609,158 1,592,004 

ตัว๋เงิน 362,467 384,482 353,458 375,349 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 3,914 4,000 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงิน 947 1,013 - - 

อ่ืน ๆ 4,488 4,248 1,894 1,866 

       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,369,276 2,368,238 2,049,348 2,054,613 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 6,869 6,431 5,674 5,126 

       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,376,145 2,374,669 2,055,022 2,059,739 

หกั   คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (194,490) (185,567) (170,744) (163,534) 

        รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ                                  2,181,655 2,189,102 1,884,278 1,896,205 
 

6.5.2  จําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

การเกษตรและเหมืองแร่ 77,577 78,175 53,295 52,766 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 805,112 791,828 674,557 663,820 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 204,797 211,510 168,345 178,453 

การสาธารณปูโภคและบริการ 558,694 539,151 514,395 495,571 

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่าศยั 304,299 302,142 260,023 259,977 

อ่ืน ๆ 418,797 445,432 378,733 404,026 

       รวม                       2,369,276 2,368,238 2,049,348 2,054,613 
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6.5.3   จําแนกตามประเภทการจัดชัน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 เงนิให้สินเช่ือและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

รายการที่ไมมี่การด้อยคา่ด้านเครดิต  3,019,462 2,781,073 2,564,884 2,337,689 

รายการที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต 108,470 104,401 95,048 91,978 

       รวม 3,127,932 2,885,474 2,659,932 2,429,667 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มี

การด้อยค่าด้านเครดิตท่ีมีการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วจํานวน 51,070 ล้านบาท และ 44,662 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มี

การด้อยค่าด้านเครดิตท่ีมีการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วจํานวน 48,254 ล้านบาท และ 43,074 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

 

6.5.4 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินให้สนิเช่ือท่ีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต โดยรวมรายการเงินให้กู้ยืมระหวา่งธนาคารและตลาดเงินแตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้างรับ ดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต     

  ก่อนหกัคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต     

  ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 108,470 104,401 95,048 91,978 

อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดิตตอ่เงินให้สินเช่ือรวม 3.70 3.91 3.74 4.00 

เงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต     

  หลงัหกัคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต     

  ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 33,024 34,560 29,322 31,173 

อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดิตสทุธิตอ่เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1.21 1.39 1.24 1.46 
 

6.6     หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ เป็นหนีส้นิทาง

การเงินท่ีกําหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ จํานวน 19,312 ล้านบาท โดยผลสะสมของการ

เปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมท่ีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จํานวน 2,197 ล้านบาท และสว่นต่างระหว่างมลูคา่ตามบญัชีและมลูค่าตามสญัญาท่ีจะต้องจ่ายชําระเมื่อครบกําหนด 

5,212 ล้านบาท 
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วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ เป็นหนีส้ินทาง

การเงินท่ีกําหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ จํานวน 19,057 ล้านบาท โดยผลสะสมของการ

เปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมท่ีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จํานวน 1,786 ล้านบาท และสว่นต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าตามสญัญาท่ีจะต้องจ่ายชําระเมื่อครบกําหนด 

5,544 ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผา่น

กําไรหรือขาดทนุ เป็นหนีส้นิทางการเงินเพ่ือค้าจํานวน 191 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

6.7 ทนุเรือนหุ้น                            

ทนุเรือนหุ้นของธนาคาร ประกอบด้วย 

- หุ้นสามญั 

- หุ้นบริุมสทิธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 3 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีทนุจดทะเบียน 40,000,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

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

  จาํนวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

        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 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 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 รับประโยชน์ในหุ้นสามญัซึ่งถือโดยผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือโดย

วิธีการอ่ืนท่ีคล้ายคลงึกนั 

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

ลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  1.3) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมตลอดจนเจ้าของ

ผู้ รับประโยชน์ในหุ้นสามญั ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

2. จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 50,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญัได้ ซึง่ธนาคารได้ออกและเสนอขายเมื่อปี 2542 โดยเป็นสว่นหนึง่ของหลกัทรัพย์ทนุทวี (CAPS) 
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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 
 

6.8 การจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล    

เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 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 ได้ผอ่นผนัให้ธนาคารนํากําไรท่ีผ่านมติท่ีประชุม

คณะกรรมการจัดสรรเข้าเป็นเงินกองทุนได้และเมื่อธนาคารสามารถจัดประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีได้ ให้การนบัเงินกองทุน

เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ธนาคารได้จา่ยเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดงักลา่วในวนัท่ี 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 
 

6.9    สนิทรัพย์ท่ีมีภาระผกูพนัและข้อจํากดั 

ธนาคารมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์รัฐบาลและหลกัทรัพย์รัฐวิสาหกิจท่ีมีภาระผกูพนัในการทําธุรกรรมสญัญาซือ้คืน และ

มีภาระผูกพนักับส่วนราชการ ซึ่งมีมูลค่าตามบญัชีสทุธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 จํานวน 55,522 ล้านบาท และ 2,120 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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6.10  หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

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

            การรับอาวลัตัว๋เงิน 6,581 6,187 6,581 6,187 

การคํา้ประกนัการกู้ยืม 34,334 34,445 22,660 23,165 

ภาระตามตัว๋แลกเงินคา่สินค้าเข้าที่ยงัไมค่รบกําหนด 17,826 18,133 11,814 11,333 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 34,966 26,775 33,656 26,049 

ภาระผกูพนัอ่ืน     

               วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 170,383 171,843 169,594 171,053 

                 การคํา้ประกนัอ่ืน 259,408 252,594 245,606 239,065 

                 อ่ืน ๆ 201,366 208,560 192,819 204,382 

     รวม  724,864 718,537 682,730 681,234 
 

6.11    คดีฟอ้งร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยถกูฟ้องร้องในคดีแพ่งหลายคดี อนัเป็นไปตาม

การดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึง่ธนาคารและบริษัทย่อยเช่ือว่า เมื่อคดีถึงท่ีสดุจะไมม่ีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ย 
 

6.12    รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบัธนาคาร ประกอบด้วย 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้บริหารสาํคญั  ซึง่หมายถงึ กรรมการ และพนกังานชัน้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป

หรือเทียบเท่า ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารสาํคัญ หรือกิจการที่ผู้บริหารสาํคัญ และผู้ ที่เก่ียวข้องมีอํานาจควบคุมหรือ

มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั  
 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หนีส้ิน และภาระผูกพนักับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันที่มีนยัสาํคญั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงนิฝาก                                                                                                             

        บริษัทยอ่ย     

                บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 1,571 909 

                ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 5 4 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 8 23 

                รวม 
 

- - 1,584 936 

เงนิลงทุน     

        บริษัทยอ่ย     

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 22,161 21,246 

                รวม 
 

- - 22,161 21,246 
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                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงนิให้สินเช่ือ     

        บริษัทยอ่ย     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - 500 700 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 142 20 139 19 

                รวม 
 

142 20 639 719 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้     

        บริษัทยอ่ย     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - 6 8 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 2 - 2 - 

                รวม 
 

2 - 8 8 

สินทรัพย์อ่ืน     

        บริษัทยอ่ย 
 

    

                บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 6 7 

                บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 382 343 

                บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 4 2 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 27 32 

        บริษัทร่วม     

                บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 2 3 2 3 

                บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 20 17 20 17 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 5 6 - - 

                รวม 
 
 
 
 

27 26 441 404 

เงนิรับฝาก     

         บริษัทยอ่ย 
 

    

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 765 733 

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 188 139 

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - 10 4 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 849 84 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 174 161 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 156 141 

    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั - - 437 412 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ      

                     บางกอกแคปปิตอล จํากดั∗ - - 235 273 

               ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 1,101 13 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - 36 47 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 148 99 148 99 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 150 105 150 105 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 26 32 26 32 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 47 48 47 48 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8,625 9,100 8,625 9,100 

                รวม 8,996 9,384 12,947 11,391 
 

                                                 
∗     ถือหุ้นโดยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
 



  

                                                                   - 29 -   
 

                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงนิกู้ยืม     

         บริษัทยอ่ย     

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 1,378 1,954 

                รวม - - 1,378 1,954 

หนีสิ้นอ่ืน     

         บริษัทยอ่ย      

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 1 - 

    บริษัท บริหารสนิทรัพย์ทวี จํากดั - - 328 328 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 1 1 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 34 64 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 9 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 5 4 5 4 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 17 16 17 16 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 1 - 1 - 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 15 16 6 8 

                รวม 
 
 
 
 
 

38 36 402 421 

ภาระผูกพัน     

         บริษัทยอ่ย 
 
 

    

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 31 - 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 3 155 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 1,910 2,549 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - - 4 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 1 1 1 1 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 4 3 4 3 

                รวม 5 4 1,949 2,712 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ธนาคารและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือกบับคุคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่วข้างต้น ในอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ดงักลา่วข้างต้น ในอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

รายการเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงอยูใ่นหมายเหตขุ้อ 6.4 
 

รายการทางบญัชีท่ีสําคญัระหว่างธนาคารกบับริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน มีการกําหนด

ราคาซือ้ขายระหวา่งกนั การกําหนดอตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมระหวา่งกนัและเง่ือนไขตา่ง ๆ เป็นไปตามปกติธุรกิจและ

เป็นเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีนยัสําคญั สําหรับงวดสามเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 
ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     

        บริษัทยอ่ย     

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 1 12 

    ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 6 - 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - 2 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั∗ - 1 - 1 

         รวม - 1 9 13 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 1 - 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 579 521 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 51 9 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั - 2 - 2 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 30 20 - - 

          รวม 30 22 631 532 

รายได้อ่ืน     

      บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 1 1 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 40 32 

        บริษัทร่วม     

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 1 1 1 1 

       บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 3 3 3 3 

        รวม 4 4 45 37 

ดอกเบีย้จ่าย     

        บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 1 4 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - - 2 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 2 3 

    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั - - - 1 

    ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 10 - 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 6 16 6 16 

        รวม 6 16 19 26 

 

 

 

 

                                                 
∗  เม่ือวนัที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     

      บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 1 - 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 15 14 - - 

        รวม 15 14 1 - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 2 1 2 1 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 44 30 44 30 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 1 1 1 1 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 21 35 18 33 

        รวม 68 67 65 65 
 

6.13   เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2564 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ครัง้ท่ี 28 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2563 ดงันี ้ 
 

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายและสาํรองทัว่ไป จํานวน 1,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท ตามลาํดบั โดย

สาํหรับงวดมกราคม - มิถนุายน 2563 จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้านบาท และสาํรองทัว่ไป จํานวน 

5,000 ล้านบาท (ซึง่ได้มีการดําเนินการแล้วในงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) และสาํหรับงวด

กรกฎาคม - ธนัวาคม 2563 จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 500 ล้านบาท  

- จ่ายเงินปันผลสาํหรับหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจํานวน 4,772 ล้านบาท ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
  

6.14 สว่นงานดําเนินงาน  

6.14.1 สว่นงานดําเนินงาน 

การรายงานส่วนงานดําเนินงานจัดทําขึน้ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทํารายงานภายใน โดยจํานวนท่ีแสดง

ในแต่ละสว่นงานดําเนินงานเป็นจํานวนหลงัจากการปันสว่นต้นทนุสว่นกลางท่ีระบไุด้  รวมถึงราคาโอนระหว่างกนั 

(Transfer pricing) แล้ว 
 

รายการระหวา่งสว่นงานดําเนินงานบนัทกึเสมือนเป็นรายการค้าตามปกติท่ีทํากบับคุคลภายนอก และถกูตดัออก

ในการจดัทํางบการเงินรวม 
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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 
 

ผลการดําเนินงานตามสว่นงานดาํเนินงาน สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 16,923 7,311 2,648 3,992 (1) 30,873 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวมก่อน       

    ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (5,911) (3,906) (544) (5,401) 1 (15,761) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทุน       

    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       

    และภาษีเงนิได้ 11,012 3,405 2,104 (1,409) - 15,112 
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                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 19,571 3,492 1,101 2,231 (1) 26,394 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวมก่อน       

    ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (7,890) (960) (224) (2,304) 1 (11,377) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทุน       

    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       

    และภาษีเงนิได้ 11,681 2,532 877 (73) - 15,017 
 

ฐานะการเงินตามสว่นงานดําเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 1,611,693 1,128,337 1,191,744 560,379 (539,344) 3,952,809 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,697,604 1,091,071 1,278,707 245,140 (489,562) 3,822,960 
 

6.14.2  สว่นงานตามภมูิศาสตร์ 

ผลการดําเนินงานตามภมูิศาสตร์ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 23,364 7,509 30,873 22,266 4,128 26,394 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม∗ (16,554) (5,533) (22,087) (8,428) (8,036) (16,464) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 6,810 1,976 8,786 13,838 (3,908) 9,930 

ภาษีเงินได้ 1,362 385 1,747 1,622 547 2,169 
 

ฐานะการเงินตามภมูิศาสตร์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน∗∗ 80,607 19,128 99,735 80,092 17,266 97,358 

สินทรัพย์รวม 3,227,503 725,306 3,952,809 3,055,911 767,049 3,822,960 
 

 

 

                                                 
∗  รวมผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
∗∗   ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 
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6.15    รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ดอกเบีย้ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,526 1,685 606 1,522 

เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า 122 56 26 56 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 2,588 2,472 1,731 2,292 

เงินให้สินเช่ือ 23,273 24,369 17,648 23,674 

            อ่ืน ๆ 3 43 3 43 

          รวมรายได้ดอกเบีย้ 27,512 28,625 20,014 27,587 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายและมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงบการเงินรวม 

จํานวน 25,010 ล้านบาท และ 2,380 ล้านบาท ตามลําดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 18,295 ล้านบาท

และ 1,693 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

6.16    คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

เงินรับฝาก 4,548 5,596 2,121 5,237 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 220 368 168 336 

เงินนําสง่สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 1,542 1,314 1,376 1,313 

ตราสารหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 1,491 1,520 1,448 1,520 

อ่ืน ๆ 4 7 4 7 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 7,805 8,805 5,117 8,413 
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6.17    รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ     

 การรับรอง รับอาวลั และการคํา้ประกนัการกู้ยืม 78 201 70 182 

 บริการบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทาง     

        อิเล็กทรอนิกส์ 3,899 4,394 3,598 4,393 

 อ่ืน ๆ 5,660 4,488 3,224 2,848 

             รวมรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 9,637 9,083 6,892 7,423 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 2,303 2,729 1,947 2,681 

       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 7,334 6,354 4,945 4,742 
 

6.18    ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้     

       เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 6,802 4,396 5,551 4,292 

       อ่ืน ๆ (กลบัรายการ) (476) 691 (551) 661 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 6,326 5,087 5,000 4,953 
 

6.19    การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณ์ดงักลา่วอาจนํามา

ซึง่ความไมแ่นน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ 
 

ในด้านการจัดชัน้ ธนาคารยึดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีให้ความ

ช่วยเหลือลกูหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี ้

ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลียนแปลงและ

ให้ถือปฏิบตัิตามการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว โดยจดัชัน้หนีที้่ยงัไม่ด้อยค่าด้านเครดิตเป็นชัน้ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่าง        

มีนยัสําคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (ชัน้ท่ี 1 Performing) ได้ทนัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลกูหนีแ้ล้ว เห็นว่า

ลกูหนีส้ามารถปฏิบตัิตามสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้ ส่วนหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว แต่ยงัมีศกัยภาพ    

ในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารจะจัดเป็นชัน้ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (ชัน้ที ่ 1 

Performing) ได้ หากลกูหนีชํ้าระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้หม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวด

การชําระเงิน แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่  
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ส่วนเร่ืองการกันสํารอง ธนาคารยึดตามหลกัการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีกําหนดให้คํานวณผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจารณาถึงสภาพ

เศรษฐกิจทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตภายใต้สมมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจากปัญหาการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  ท่ีกําลงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง สถานการณ์การระบาดของโรคท่ียงัไม่

สามารถควบคมุได้ ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตวัอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการทอ่งเท่ียว การบริการ และ

อุตสาหกรรม ที่อาจจะนําไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้ (Economic Recession) ดงันัน้ ในการประมาณการ

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ธนาคารจึงได้มีการพิจารณาคาดการณ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสะท้อน

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงได้พิจารณาใช้ดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการตัง้สาํรองเพ่ิมเติม (Management Overlay) จากคา่ท่ีได้จากแบบจําลองไปอีกระดบัหนึ่ง เพ่ือให้สํารอง

ของธนาคารสามารถรองรับต่อการเพ่ิมขึน้ของการผิดนดัชําระหนีข้องลกูหนีส้ินเช่ือท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี ้

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

6.20    การอนมุตัิงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารได้อนมุตัิให้ออกงบการเงินระหวา่งกาลนี ้เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
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	6.3.1  เงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
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	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เป็นหนี้สินทางการเงินเพื่อค้าจำนวน 191 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลำดับ
	ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้
	รายได้ดอกเบี้ย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 25,010 ล้านบาท และ 2,380 ล้านบาท ตามลำด...
	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้


