
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 
 

ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ธนาคารและบริษัทย่อย”) 

และงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

เฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะธนาคาร 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทย่อยตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้า

ได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเร่ืองเหลา่นี ้
 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาว่า ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้สําหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีเ้ป็น

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากมีการใช้สมมติฐาน

และดุลยพินิจหลายประการ รวมถึงการคาดการณ์

สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตและการปรับปรุงโมเดลภายหลงั 

การรับรู้รายการของค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และหลกัเกณฑ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เ กี่ยวข้อง  โดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ดงักล่าวได้กําหนดให้

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การด้อยค่าตามผลขาดทนุท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับการ

ตรวจสอบบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึน้สําหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีใ้นประเด็น

ดงัตอ่ไปนี ้

• การตีความทางบัญชีและสมมติฐานสําหรับการ

จัดทําโมเดลของธนาคารท่ีใช้ในการคํานวณค่าเผื่อ

ผลขาดท ุนด้านเครด ิต ที ่คาดว ่าจะเกิดขึ น้  ซึ่ง

กําหนดความน่าจะเป็นของการผิดนัดชําระหนี ้

(Probabilities of Default : PD) ความเสียหาย ท่ี

อาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการผิดนัดชําระ (Loss Given 

Default : LGD) และฐานะความเสี่ยงเมื่อมีการ

ผิดนดัชําระ (Exposure at Default : EAD) 

• ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้ใน

การคํานวณคา่เผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่

จะเกิดขึน้ 

• ข้อมูลและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการ

ผลก ร ะ ท บ จ า กสถ าน การ ณ์ ท าง เศรษฐกิจ ท่ี

หลากหลาย 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 
• สอบทานนโยบายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรของ

ผู้บริหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญของ

ผู้ บริหารของธนาคาร รวมถึงวิธีการได้มาซึ่งการ

ประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้รวมถึงพิจารณาว่านโยบายและวิธีการ

เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประมาณการนัน้ เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 และ

ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท่ีมีอํานาจในระดบัท่ี

เหมาะสม  

• ทําความเข้าใจและทดสอบการออกแบบและ

ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในท่ีสําคญั 

รวมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัค่าเผ่ือผลขาดทนุ

ด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ซึง่รวมถึงการจดัชัน้หนี ้

ความถกูต้องและความครบถ้วนของข้อมลู การติดตาม

ข้อมูลด้านเครดิต สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี

หลากหลาย และการสาํรองสาํหรับลกูหนีร้ายตวั 

• ให้ผู้ เชี่ยวชาญภายในของผู้ สอบบัญชีมีส่วนร่วม

ในการพิจารณาเอกสารประกอบโมเดลและรายงาน

การทดสอบความน่าเช่ือถือและประสิทธิภาพของ

โมเดล ซึ่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

การออกแบบโมเดล สมมติฐาน ข้อมูลนําเข้า สตูร

การคํานวณท่ีใช้ และการปรับปรุงโมเดลในภายหลงั 

ข้าพเจ้าทดสอบข้อมลูที่ใช้ในการคํานวณค่าเผื่อ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้โดยการ

กระทบยอดไปยงัระบบต้นทาง และสุ่มทดสอบ

การคํานวณตามท่ีโมเดลกําหนดไว้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 

• การจดัชัน้เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีส้าํหรับชัน้ท่ี 1 ชัน้ท่ี 2 

และชัน้ท่ี 3 ตามข้อกําหนดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 และหลกัเกณฑ์

ของธนาคารแหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

• ข้อบ่งชีท่ี้จะสง่ผลต่อการลดลงของความสามารถใน

การชําระหนีห้รือการเพ่ิมขึน้ของความเสี่ยงด้าน

เครดิตอย่างมีนยัสําคญั ทัง้ข้อบ่งชีเ้ชิงปริมาณและ

เชิงคณุภาพ ซึง่ครอบคลมุทัง้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้ว

และการวิเคราะห์สถานการณ์ไปข้างหน้า และ 

• ความครบถ้วนและการประเมินการปรับปรุงโมเดล

ในภายหลงั 

 

นโยบายการบญัชีสําหรับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้และรายละเอียดค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ 3.5 และข้อ 6.9 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประเมิน ข้อมูลและข้อสมมติฐานที่ เ กี่ ยว ข้อง

ที่ กํา ห น ด โด ย ผู้ บ ริ ห า ร ใ น แ ต่ละ ขั น้ ต อนของ

การคํานวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้  โดยพิจารณาว่ามีการใช้ข้อมูลและ

สมมติฐานท่ีสมเหตสุมผล โดยใช้ผลขาดทนุในอดีต

ปรับปรุงด้วยข้อมูลท่ีสังเกตได้ในปัจจุบัน รวมถึง

พิจารณาว่าสมมติฐานเหลา่นัน้มีความเก่ียวข้องกนั 

และคํานึงถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต

โดยใช้ข้อมลูสนบัสนนุท่ีมีความสมเหตสุมผล 

• ประเมินระดับค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึน้ในภาพรวม เพ่ือประเมินว่าค่าเผ่ือผลขาดทนุ

ด้านเครดิตท่ีจะเกิดขึน้ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล

โดยคํานึงถึงกลุ่มเงินให้สินเช่ือของธนาคารและ

บริษัทย่อย ลกัษณะของความเสี่ยง วิธีการจัดการ

ความเสี่ยง และตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาค อีกทัง้

คํานึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ี

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่ง  

• พิจารณาข้อกําหนดท่ีใช้ในการจัดชัน้เงินให้สินเช่ือ

สําหรับชัน้ท่ี 1 ชัน้ท่ี 2 และชัน้ท่ี 3 ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 และ

หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

และทดสอบสุม่ตวัอยา่งการจดัชัน้หนีใ้นชัน้ท่ี 1 ชัน้ท่ี 2 

และชัน้ที่ 3 เพื่อตรวจสอบว่าเงินให้สินเชื่อได้ถกู

จดัชัน้อย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาระบบท่ีใช้ใน

การจัดระดับความเสี่ยงด้านสินเช่ือภายในของ

ธนาคาร รวมถึงระบบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ด้านเครดิตของภายนอก 

• พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผย

ข้อมูลตามมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

และประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายใน

ท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีปราศจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคาร

และบริษัทย่อย และของธนาคารในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง 

(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิธนาคาร

และบริษัทยอ่ย และธนาคาร หรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 
 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่

อย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัตอ่

ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจาก

การทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน

ของธนาคารและบริษัทยอ่ย และธนาคาร 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้ บริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของธนาคารและบริษัทย่อย และธนาคาร

ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ใน

รายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้สงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย

ข้อมลูดงักลา่วไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชี

ที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตใุห้ธนาคารและบริษัทยอ่ย และธนาคารต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้าง และเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึง

การเปิดเผยข้อมลูวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มี

การนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในธนาคารและบริษัทยอ่ย เพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การกําหนด

แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบธนาคารและบริษัทย่อย ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว

ตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัสาํคญั

ในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง

กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้า

เชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้

เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีสือ่สารกบัผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า

ได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบั

เร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้า 

เพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ต่อสว่นได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือน

สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหาร

ของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีต้ามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ” การสอบทานดงักลา่วประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบคุลากร ซึง่สว่นใหญ่

เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนีม้ีขอบเขตจํากดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทัง้หมด

ซึง่อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได้ 

 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือว่าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

 

 

 นิสากร  ทรงมณี 

กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 

วนัท่ี 24 สงิหาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



หมายเหตุ 30 มถิุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มถิุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

6.2 62,955,866 73,886,309 59,393,659 70,013,515

6.4 805,306,564 519,036,028 658,869,910 374,778,755

6.5 71,991,319 57,936,242 84,669,079 69,359,414

6.6 44,488,418 67,560,232 43,989,859 66,143,443

6.7 752,775,884 758,482,179 634,455,509 670,444,629

6.8 903,695 911,321 144,353,132 144,589,329

6.9 2,225,733,006 2,189,102,088 1,914,094,398 1,896,205,127

6.10 9,422,117 9,753,914 7,795,538 7,754,245

6.11 64,631,489 65,049,861 54,886,389 55,460,373

6.12 35,435,319 32,307,811 1,364,632 1,451,391

6.13 6,026,623 7,939,617 2,226,698 2,082,884

16,527,762 12,833,047 16,318,194 12,699,962

25,762,621 28,161,036 13,345,292 13,977,916

4,121,960,683 3,822,959,685 3,635,762,289 3,384,960,983

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 30 มิถุนายน 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 30 มถิุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มถิุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

6.14 3,046,985,011 2,810,862,624 2,640,298,545 2,485,596,798

6.15 253,407,381 219,149,193 243,670,734 162,499,180

7,056,849 7,257,360 7,023,833 6,702,768

6.16 20,374,044 19,256,663 20,078,461 19,056,520

6.6 50,416,616 57,127,821 49,911,753 56,212,287

6.17 145,502,918 136,176,779 142,935,808 133,963,539

6.21 27,163,628 27,305,660 24,770,665 25,065,453

6.13 2,190,824             2,447,583             1,917,172             2,588,682             

6.23 99,583,419 93,128,867 53,981,531 53,792,151

3,652,680,690      3,372,712,550      3,184,588,502      2,945,477,378      

6.24

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 

56,934,328 47,256,838 56,627,866 52,849,874 

6.26 , 6.27

25,500,000 25,000,000 25,500,000 25,000,000 

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

198,468,297 189,822,190 182,111,260 174,699,070 

467,837,286 449,013,689 451,173,787 439,483,605 

1,442,707 1,233,446 -                        -                        

469,279,993 450,247,135 451,173,787 439,483,605 

4,121,960,683 3,822,959,685 3,635,762,289 3,384,960,983 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 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

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

ทนุที�ออกและชําระแล้ว

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

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั

องค์ประกอบอื�นของสว่นของเจ้าของ

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ทนุสํารองตามกฎหมาย

อื�น ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร

รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

รวมสว่นของเจ้าของ

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.35 27,923,853         27,199,886         20,286,624         23,612,215         

6.36 7,896,782           9,089,546           5,233,067           7,440,824           

20,027,071         18,110,340         15,053,557         16,171,391         

6.37 9,322,060 7,434,281 6,460,770 5,795,794

6.37 2,426,262 1,813,426 2,009,295 1,727,510

6,895,798           5,620,855           4,451,475           4,068,284           

6.38 5,954,035 7,061,589 5,482,248 6,766,408

6.39 (240,034) 316,905              (493,904) 316,894              

24,557                36,124                -                      -                      

90,263                44,892                65,138                37,632                

805,646              882,028              2,241,387           1,893,666           

265,720 212,181 78,462                108,790              

33,823,056         32,284,914         26,878,363         29,363,065         

8,454,882           7,519,619           6,035,496           6,194,424           

88,393                65,658                51,328                46,000                

3,644,617           3,828,725           2,904,652           3,394,938           

731,144              762,639              710,930              747,086              

3,370,129           2,849,401           2,279,652           2,461,444           

16,289,165         15,026,042         11,982,058         12,843,892         

6.40 9,810,129           13,237,816         7,283,710           13,103,408         

7,723,762           4,021,056           7,612,595           3,415,765           

6.41 1,263,217           834,141              1,046,874           503,243              

6,460,545           3,186,915           6,565,721           2,912,522           

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์

รายได้จากเงินปันผล

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ 

ผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ

อื�น ๆ

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ

รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

คา่ตอบแทนกรรมการ

รายได้ดอกเบี �ย

คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ย

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ

กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

รวมรายได้จากการดําเนินงาน

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์

คา่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้

กําไรสทุธิ

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

3,286,178 1,008,617 2,936,741 615,195

64,802 317,980 64,802 317,980

4,803,107 (3,819,701) 1,326,368 (1,728,259)

(522,495) 17,234 (452,294) 103,350

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ (36,044) 14,395,161 -                      13,987,474

(1,679,478) 14,246,272 (1,587,129) 13,784,896

(172,155) 171,640 (172,155) 171,640

(17,839) 32,854 -                      32,854

(3,143) (245) -                      -                      

347,936 (5,802,399) 364,983 (5,623,062)

6,070,869 20,567,413 2,481,316 21,662,068

12,531,414 23,754,328 9,047,037 24,574,590

6,356,766           3,094,984           6,565,721           2,912,522           

103,779              91,931                -                      -                      

6,460,545           3,186,915           6,565,721           2,912,522           

12,400,003 23,662,081 9,047,037 24,574,590

131,411              92,247                -                      -                      

12,531,414 23,754,328 9,047,037 24,574,590

3.33                    1.62                    3.44                    1.53                    

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

(นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2564

สว่นแบ่งขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว)

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (ตอ่)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะธนาคารงบการเงนิรวม

กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน

ในตา่งประเทศ

หน่วย : พันบาท

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี �

กําไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมือที�ใช้สําหรับ

การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

กําไร (ขาดทนุ) จากหนี �สนิทางการเงินที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

ความเสี�ยงด้านเครดติ

ในภายหลงั

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)

เบ็ดเสร็จอื�น

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสทุธิ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น)

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

6.35 55,435,594         55,825,043         40,300,525         51,198,814         

6.36 15,701,195         17,894,901         10,349,784         15,853,645         

39,734,399         37,930,142         29,950,741         35,345,169         

6.37 18,959,330 16,517,258 13,353,061 13,218,856

6.37 4,729,611 4,542,507 3,956,926 4,408,185

14,229,719         11,974,751         9,396,135           8,810,671           

6.38 8,041,900 5,372,161 6,951,918 5,564,311

6.39 600,964              1,467,417           347,094              1,467,402           

57,153                48,252                -                      -                      

169,056              103,036              124,378              85,769                

1,331,069           1,367,994           2,731,977           2,379,633           

532,237 415,654 160,463              242,861              

64,696,497         58,679,407         49,662,706         53,895,816         

17,356,742         14,355,673         12,295,171         12,415,942         

130,474              98,932                66,778                60,850                

6,842,585           6,124,491           5,269,320           5,508,222           

1,410,082           1,543,462           1,373,118           1,516,045           

6,310,363           4,280,787           4,153,086           3,690,616           

32,050,246         26,403,345         23,157,473         23,191,675         

6.40 16,136,653         18,325,084         12,284,092         18,056,254         

16,509,598         13,950,978         14,221,141         12,647,887         

6.41 3,009,770           3,002,796           2,366,395           2,538,849           

13,499,828         10,948,182         11,854,746         10,109,038         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กําไรสทุธิ

คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์

คา่ภาษีอากร

อื�น ๆ

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ

ผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์

รายได้จากเงินปันผล

รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

รวมรายได้จากการดําเนินงาน

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ 

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ

กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

รายได้ดอกเบี �ย

คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ย

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(3,939,028) 856,458 (3,816,541) 341,135

(335,132) 229,356 (335,132) 229,356

9,774,483 310,623 3,890,692 621,389

1,047,119 124,969 1,027,314 236,316

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

5,330,779 (9,270,680) 5,304,350 (8,892,181)

(583,337) 2,183,998 (583,337) 2,183,998

(18,650) 30,558 (811) 30,558

(2,598) 602 -                      -                      

(919,935) (1,480,382) (879,288) (1,469,408)

10,353,701 7,380,663 4,607,247 7,268,637

23,853,529 18,328,845 16,461,993 17,377,675

13,279,862         10,765,492         11,854,746         10,109,038         

219,966              182,690              -                      -                      

13,499,828         10,948,182         11,854,746         10,109,038         

23,595,229 18,146,422 16,461,993 17,377,675

258,300              182,423              -                      -                      

23,853,529 18,328,845 16,461,993 17,377,675

6.96                    5.64                    6.21                    5.30                    

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

(นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื�นสทุธิ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

สว่นที�เป็นของธนาคาร

กําไร (ขาดทนุ) จากหนี �สนิทางการเงินที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

ความเสี�ยงด้านเครดติ

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมือที�ใช้สําหรับ

การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน

ในตา่งประเทศ

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี �

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (ตอ่)
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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 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       

เงินปันผลจ่าย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (9,544,214)         (9,544,214)         (175,469)            (9,719,683)         

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                     -                     6,122,776          5,386,899          (6,384,067)         183,485                  1,747,199               310,623             482                    -                     -                     10,779,025         18,146,422         182,423             18,328,845         

โอนไปกําไรสะสม -                     -                     -                     (488,736)            (7,264)                -                         -                          -                     -                     -                     -                     496,000             -                     -                     -                     

อื�น ๆ -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (170,654)            (170,654)            22                      (170,632)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถนุายน 2563 19,088,429         56,346,232         22,946,788         10,498,487         22,786,948         539,869                  (449,086)                 (15,779,373)       2,527                 24,500,000         106,500,000       191,359,138       438,339,959       373,396             438,713,355       

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       

เงินปันผลจ่าย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (4,771,811)         (4,771,811)         (181,964)            (4,953,775)         

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     500,000             -                     (500,000)            -                     -                     -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                     -                     -                     -                     1,330,256          (268,106)                 (466,669)                 9,736,340          (2,078)                -                     -                     13,265,486         23,595,229         258,300             23,853,529         

โอนไปกําไรสะสม -                     -                     -                     (524,040)            (128,213)            -                         -                          -                     -                     -                     -                     652,432             179                    (179)                   -                     

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถนุายน 2564 19,088,429         56,346,232         23,074,253         9,438,485          28,237,135         296,744                  (1,895,847)              (2,217,979)         1,537                 25,500,000         111,500,000       198,468,297       467,837,286       1,442,707          469,279,993       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถิุนายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม
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หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกนิ รวม

และชําระแล้ว มูลค่า ส่วนเกนิทุน ส่วนเกนิทุน ส่วนเกนิทุน เงนิสํารองสําหรับ 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

มูลค่าเงนิลงทุน กระแสเงนิสด ทางการเงนิที�กาํหนด งบการเงนิ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน

อันเนื�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       

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                         -                      -                      -                     (9,544,214)         (9,544,214)         

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                         -                      500,000               -                     (500,000)            -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      6,044,614            5,145,365            (6,486,948)           183,485                 1,747,199              621,389               -                      -                     10,122,571         17,377,675         

โอนไปกําไรสะสม -                      -                      -                      (477,301)              (7,264)                 -                        -                         -                      -                      -                     484,565             -                     

อื�น ๆ -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                         -                      -                      -                     (170,654)            (170,654)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 19,088,429          56,346,232          22,804,480          10,242,888          22,419,516          539,869                 (449,086)                (9,366,156)           24,500,000          106,500,000       175,814,091       428,440,263       

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       

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                         -                      -                      -                     (4,771,811)         (4,771,811)         

ทนุสํารองตามกฎหมาย 6.26 , 6.27 -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                         -                      500,000               -                     (500,000)            -                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                      -                      1,451,972            (268,106)                (466,669)                3,890,692            -                      -                     11,854,104         16,461,993         

โอนไปกําไรสะสม -                      -                      -                      (494,484)              (335,413)              -                        -                         -                      -                      -                     829,897             -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 19,088,429          56,346,232          22,804,480          9,246,285            27,602,032          296,744                 (1,895,847)             (1,425,828)           25,500,000          111,500,000       182,111,260       451,173,787       
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

     (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)

   กรรมการผู้จดัการใหญ่

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 16,509,598         13,950,978         14,221,141         12,647,887         

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้เป็น

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 2,990,615           2,516,571           2,224,429           2,190,794           

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 16,136,653 18,325,084 12,284,092 18,056,254

ขาดทนุจากการแปลงค่าเงนิกู้ยืมระยะยาว 9,107,302 3,354,108 9,042,390 3,354,108

ส่วนเกินมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี �ตดัจําหน่าย 784,314 455,530 753,485 449,980

(กําไร) ขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการวดัมลูค่าเครื�องมือทางการเงนิ

ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ (4,273,150) 6,748,998 (4,092,526) 6,963,464

กําไรสทุธิจากเงนิลงทนุ (600,964) (1,467,417) (347,094) (1,467,402)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (57,153)               (48,252)               -                      -                      

ขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) 43,923 196,657 (24,220) 197,567              

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (7,903) (877) (3,032) (889)

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

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื�น 22,599 125,539 22,601 125,884

ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี �สิน 431,711 213,754 413,805 33,368

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ (39,734,399) (37,930,142) (29,950,741) (35,345,169)

รายได้เงนิปันผล (1,331,069) (1,367,994) (2,731,977) (2,379,633)

เงนิสดรับดอกเบี �ย 56,499,522 54,683,506 40,227,419 50,167,948

เงนิสดจ่ายดอกเบี �ย (15,868,002) (20,716,656) (11,210,940) (18,910,822)

เงนิสดรับเงนิปันผล 1,224,421 879,494 1,121,081 785,095

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (2,909,542) (2,402,013) (2,497,759) (2,006,605)

รายได้ค้างรับอื�น (เพิ�มขึ �น) ลดลง 190,534 (282,569) 116,985 (248,419)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นลดลง (492,565) (1,583,973) (832,338) (1,228,861)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

    ในสินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงาน 38,666,445         35,454,146         28,736,801         33,188,369         

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (288,884,469) (39,012,324) (284,583,833) (58,815,340)

สินทรัพย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ (9,840,822) (17,056,236) (11,276,033) (16,476,021)

เงนิให้สินเชื�อแก่ลกูหนี � (59,371,018) (81,937,910) (30,925,385) (93,400,321)

ทรัพย์สินรอการขาย 793,576 299,260 332,964 280,811

สินทรัพย์อื�น 17,988,339 (5,188,848) 18,194,152 (2,223,304)

งบการเงนิรวม

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนี �สินดําเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)

เงนิรับฝาก 236,122,387       183,335,659       154,701,747 212,967,549

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 34,258,188 28,666,554 81,171,554 30,821,068

หนี �สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม (200,511) 157,316 321,065 201,396

เงนิกู้ยืมระยะสั �น 229,467 (367,105) -                      (1,250)

หนี �สินอื�น 17,128,227 23,198,704 426,410 13,213,900

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (13,110,191) 127,549,216 (42,900,558) 119,756,857

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (282,779,693) (218,419,010) (243,916,160) (209,796,246)

เงนิสดรับจากการจําหน่ายเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 303,284,554       180,119,122       281,140,688       175,895,257       

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย (37,094,296) (42,011,615) (1,635,938) (1,252,420)

เงนิสดรับจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 24,907,541         40,520,368         910,541              2,357,562           

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม -                      (69,081,758) -                      (73,721,526)

เงนิสดรับจากเงนิปันผลที�ได้รับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 62,180                41,512                1,459,248           1,106,038           

เงนิสดจ่ายในการซื �ออาคาร และอปุกรณ์ (635,255) (661,206) (392,322) (519,908)

เงนิสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 104,162              20,791                5,093                  4,914                  

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 7,849,193 (109,471,796) 37,571,150 (105,926,329)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะยาวลดลง 6.3 (23,998) (24,179) (82,998) (24,179)

เงนิสดจ่ายชําระหนี �สินตามสญัญาเช่า (768,030) (625,618) (499,511) (537,108)

เงนิปันผลจ่าย (4,771,811) (9,544,214) (4,771,811) (9,544,214)

เงนิปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (181,964) (175,469) -                      -                      

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ (5,745,803) (10,369,480) (5,354,320) (10,105,501)

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงนิสด 76,358 19,642 63,872 31,809

เงนิสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สทุธิ (10,930,443) 7,727,582 (10,619,856) 3,756,836

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

เงนิสด ณ วันที� 30 มิถุนายน 62,955,866 65,817,694 59,393,659 61,769,397

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย)์

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

                 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)

                กรรมการผู้จดัการใหญ่

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิเฉพาะธนาคารงบการเงนิรวม

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หน่วย : พันบาท
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ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 

และสําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาํหนดของทางราชการ    
 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจํากดัท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจกัรไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

เป็นกิจกรรมหลกั โดยมีสาขาอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคในประเทศไทยและในบางภมูิภาคหลกัของโลก  
 

ตามที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน   

ซึ่งตามแนวทางปฏิบตัิเหลา่นีแ้ละแนวทางของทางการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทนัท่วงที    ธนาคารจะต้องใช้มาตรการ

ในการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ หนีส้ินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ โดยการคํานวณตามวิธีการท่ีทางการ

กําหนด นอกจากนัน้ จํานวนเงินและประเภทของเงินกองทนุของธนาคารขึน้อยู่กบัความเห็นของ ธปท. เก่ียวกบัส่วนประกอบ 

นํา้หนักของความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนาคารเชื่อว่า ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ธนาคารได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว  อย่างไรก็ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับเงินกองทุน

และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ของทางราชการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามท่ี ธปท. เห็นสมควร 
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

2.1  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารตามกฎหมายเป็นฉบับภาษาไทย และได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน แนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย  รวมถึงกฎระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และประกาศ ธปท. ท่ีเก่ียวข้อง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะธนาคาร ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อบงัคบัของทางการท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แสดงรายการตามประกาศ ธปท. เร่ือง 

การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิง้ท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

ลงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 
 

งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุเดิม ยกเว้นตามท่ีได้เปิดเผยในนโยบายการบญัชี 
 

การจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ธนาคารใช้ดุลพินิจในการประมาณและ

ตัง้ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ินและการเปิดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีในงบการเงิน และจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

ในงวดบญัชีท่ีรายงาน ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ การใช้ดลุพินิจและการประมาณการท่ี

สาํคัญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 5 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการและข้อสมมติฐานสาํคัญที่ใช้ได้ระบุไว้ใน

หมายเหตตุา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมห่รือปรับปรุงใหม ่

2.2.1 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ท่ีสภาวิชาชีพบญัชี

ได้ออกประกาศและลงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ถือปฏิบตัิกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มาถือปฏิบตัิแล้ว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและ

บริษัทย่อยอย่างเป็นสาระสาํคญั 
 

2.2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว แตย่งัไมม่ีผลบงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 7) ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) อนัเป็นผลมาจากการปรับปรุงเร่ืองการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง-ระยะท่ี 2 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยอนญุาตให้ถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได้ การปรับปรุงรวมถึง 

TFRS 9 ให้ข้อผ่อนปรนเพื่อไม่ต้องยกเลิกการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงสําหรับความสมัพนัธ์ของการป้องกนั

ความเสี่ยงท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิง และเมื่อมีการเปลีย่นเแปลงกระแสเงินสด

ตามสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงินอนัเป็นผลมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิงให้ปรับอตัราดอกเบีย้

ท่ีแท้จริงเพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้อ้างอิงใหม่โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุน TFRS 7 

เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิรูป และวิธีการบริหารจัดการเพ่ือเปลี่ยนไปใช้

อตัราดอกเบีย้อ้างอิงใหม่ และ TFRS 16 เพ่ิมข้อยกเว้นชั่วคราวท่ีเกิดขึน้จากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อ้างอิง

ให้สะท้อนอตัราดอกเบีย้ใหม่ท่ีเกิดจากการปฏิรูปเข้าไปในสญัญาเช่าโดยตรง ผลกระทบของการปรับปรุงดงักลา่ว

อยูร่ะหวา่งการติดตามและประเมินผลกระทบ 
 

2.3 งบการเงินระหว่างกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 และ

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมรายการบญัชีของสาํนกังานใหญ่และสาขาธนาคารทัง้หมด

และบริษัทย่อย โดยได้ตดัรายการค้าและยอดคงเหลือที่สําคญัระหว่างกนัออก และได้รวมสว่นได้เสียในบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยดงักลา่วประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด  บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด  บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี 

จํากดั  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั  บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 

(ประเทศจีน) จํากดั บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ซึ่งธนาคารได้เข้าซือ้หุ้นเมื่อวนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2563 และมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร และบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากดั ซึ่งได้เปลี่ยนสถานะจาก

บริษัทร่วมมาเป็นบริษัทยอ่ย เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 
 

นอกจากนัน้ งบการเงินระหวา่งกาลรวม สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 

และงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตนั) เบอร์ฮาด ซึง่ บางกอกแบงค์ 

เบอร์ฮาด ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด ซึ่ง บริษัทหลกัทรัพย์ 

บวัหลวง จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และบริษัท PT Sahabat Finansial Keluarga ซึ่งธนาคาร พีที 

เพอร์มาตา ทีบีเค ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 
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บริษัทยอ่ยของธนาคารเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั จดทะเบียน

เป็นบริษัทในหมูเ่กาะเคแมน บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมาเลเซีย ธนาคารกรุงเทพ 

(ประเทศจีน) จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน และธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ซึง่จดทะเบียน

ในประเทศอินโดนีเซีย  สาํหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด 

 

2.4 งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะธนาคาร สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ได้รวมรายการบญัชีของสํานกังานใหญ่และ

สาขาธนาคารทัง้หมด และบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีราคาทนุสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
 

3.  นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
 

3.1       การรับรู้รายได้ 

  ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้ด้วยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Effective Interest Rate: EIR) อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง คือ 

อตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาท่ีสัน้กว่า

แล้วแต่ความเหมาะสม เพ่ือให้ได้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงคํานวณโดยคํานึงถึง

ส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ท่ี

แท้จริง 
 

ธนาคารคํานวณรายได้ดอกเบีย้โดยใช้อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่าด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคาร

คํานวณรายได้ดอกเบีย้โดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบญัชีสทุธิด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง

การเงิน  หากสนิทรัพย์ดงักลา่วไมด้่อยคา่ด้านเครดิตแล้ว ธนาคารจะคํานวณรายได้ดอกเบีย้บนมลูคา่ตามบญัชีดงัเดิม 
 

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรายการ (Purchased or Originated Credit-

Impaired: POCI)  ธนาคารคํานวณรายได้ดอกเบีย้โดยคํานวณหาอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต 

(Credit-Adjusted EIR) และใช้อตัรานัน้กบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยง

ด้านเครดิต คือ อตัราดอกเบีย้ ณ วนัแรกท่ีรับรู้รายการ  ท่ีใช้คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (รวมผลขาดทนุ

ด้านเครดิต) เพ่ือให้ได้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรายการ 
 

รายได้คา่ธรรมเนียม 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมท่ีได้รวมคํานวณเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ธนาคารรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมโดยใช้

เกณฑ์คงค้างเมื่อได้มีการให้บริการหรือดําเนินการตามภาระท่ีต้องปฏิบตัิเสร็จสิน้ 
 
 

3.2       การรับรู้คา่ใช้จ่าย 

 ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ด้วยวิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง และรับรู้ค่าธรรมเนียมจ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้น

คา่ธรรมเนียมจ่ายท่ีได้รวมคํานวณเป็นสว่นหนึง่ของอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

3.3  เงินสด 

           เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวา่งเรียกเก็บ 
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3.4     เคร่ืองมือทางการเงิน 

1) การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน เมื่อธนาคารเข้าเป็นคู่สญัญาตามข้อกําหนดของเคร่ืองมือนัน้ 

ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นวนัที่มีการจ่ายชําระ เงินให้สินเช่ือและลกูหนีจ้ะรับรู้เมื่อจ่ายเงินลว่งหน้า (หรือจ่ายชําระ) ให้แก่

ผู้กู้ยืม  
 

2) การจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สนิทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี ้

ธนาคารจดัประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทหนีเ้ป็นสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัด้วยราคาทนุตดั

จําหน่าย หรือด้วยมลูค่ายตุิธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนาคารในการบริหาร และตามลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทางการเงิน โดยจดัประเภทเป็น 
 

  - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย (Amortized Cost) เมื่อเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อกลา่วคือ

ถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และข้อกําหนดตามสญัญา ทําให้

เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด 
 

สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี ้รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัด

จําหน่าย การวดัมลูค่าของการด้อยค่าด้านเครดิตคํานวณตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

(Expected Credit Loss Model) ตามท่ีอธิบายไว้ในหวัข้อการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน  
 

  - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Fair Value through Other 

Comprehensive Income: FVOCI) เมื่อเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อกลา่วคือถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสญัญาของสนิทรัพย์ทาง

การเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ี

กําหนด 
 

สนิทรัพย์ทางการเงินเหลา่นีรั้บรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและวดัมลูคา่ในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุิธรรม กําไร

หรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่าน

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวา่จะจําหน่าย ซึ่งจะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยตราสารดงักลา่วเป็น

กําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทนุ การวดัมลูคา่ของการด้อยคา่ด้านเครดิตคํานวณตามโมเดล 
 

  - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (Fair Value through Profit or Loss: 

FVTPL) เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีไม่มีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา หรือข้อกําหนดตาม

สญัญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดท่ีไม่ได้เป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด

คงเหลอืของเงินต้นในวนัท่ีกําหนด 
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 สินทรัพย์ทางการเงินเหลา่นีรั้บรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

กําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม และกําไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการขายรับรู้

เป็นกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุ 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารจัดประเภท

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพย์ที่อาจมีความ

ผนัผวนของราคาสงู เป็นสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) การจดั

ประเภทพิจารณาเป็นรายตราสาร โดยไม่สามารถเปลีย่นแปลงประเภทได้ รายได้ทกุประเภทรวมทัง้การเปลีย่นแปลง

ในมูลค่ายุติธรรม ท่ีแสดงไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่ถูกโอนไปยงักําไรหรือขาดทุนแม้เมื่อมีการจําหน่าย 

ยกเว้นรายได้เงินปันผล 
 

3) การจัดประเภทหนีส้ินทางการเงิน 

ธนาคารวดัมูลค่าหนีส้ินทางการเงินนอกเหนือจากภาระผูกพนัในการให้สนิเช่ือและการคํา้ประกันทางการเงินด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย (Amortized Cost) หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) เมื่อเป็นหนีส้ินทาง

การเงินเพ่ือค้าหรือกําหนดให้วดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัด้วยราคาทุนตดั

จําหนา่ยในภายหลงั 
 

ธนาคารจัดประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นถือไว้เพ่ือค้าเมื่อหนีส้ินทางการเงินนัน้ออกเพ่ือการทํากําไรระยะสัน้ผ่าน

กิจกรรมเพ่ือค้า หรือเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริหารจดัการร่วมกนั ซึง่มีหลกัฐานในรูปแบบท่ีผา่น

มาของการทํากําไรระยะสัน้ หนีส้ินท่ีถือไว้เพ่ือค้ารับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรม ต้นทนุการทํารายการรับรู้ในงบ

กําไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ และวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในภายหลงั สําหรับกําไรหรือขาดทุนรับรู้ในงบกําไร

ขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 

หนีส้ินทางการเงินอาจถูกกําหนดให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนภายใต้เง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้
 

  - ช่วยขจดัหรือลดการวดัมลูคา่ทางบญัชีท่ีไมส่อดคล้องกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

  - กลุม่ของหนีส้ินทางการเงิน หรือกลุม่ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีมีการบริหารจดัการและ

ประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มลูคา่ยตุิธรรม 

  - หนีส้นิท่ีประกอบด้วยอนพุนัธ์แฝงหนึง่หรือมากกวา่หนึง่รายการ  
 

ผลการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร (Own Credit Risk) แสดงแยกต่างหากในกําไร

เบ็ด เส ร็จ อื่น เ ป็นสํา รองด้านเครดิต  ยกเ ว้นกรณีทําให้ เกิดห รือ ทําใ ห้ เ พิ่มการวัดมูลค่าทางบัญ ชีที่ไม่

สอดคล้องกันในกําไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดในมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินนัน้รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตจะแสดงใน “กําไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่า

ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ” 
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ความเคลื่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต คํานวณจากผลต่าง

ของมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันบนส่วนต่างของความเสี่ยงด้านเครดิตปัจจุบันและเมื่อเร่ิมแรก 
 

จํานวนที่แสดงไว้ในสาํรองด้านเครดิตจะไม่โอนไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั เมื่อเคร่ืองมือเหล่านีถู้กตัด

รายการออกจากบัญชี ยอดสะสมของสาํรองด้านเครดิตจะถูกโอนไปยังกําไรสะสม 
 

4) อนุพันธ์ทางการเงิน 

ตราสารอนพุนัธ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัทําสญัญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อค้า 

เว้นแต่ธนาคารกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของความสมัพนัธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและจดัเป็น

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ ยกเว้นมีการใช้การบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง 
 

อนพุนัธ์แฝง 

อนพุนัธ์แฝงเป็นสว่นหนึง่ของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instruments) ท่ีประกอบด้วยสญัญาหลกั

ท่ีมิใช่ตราสารอนพุนัธ์ 
 

สําหรับอนุพันธ์ท่ีแฝงในสญัญาหลกัท่ีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภททัง้สญัญารวมอนุพันธ์แฝงตาม

โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนาคาร และตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทางการเงิน 
 

สาํหรับอนพุนัธ์ท่ีแฝงในสญัญาหลกัท่ีเป็นหนีส้นิทางการเงิน อนพุนัธ์แฝงจะถกูรับรู้แยกออกจากสญัญาหลกัเสมือน

เป็นตราสารอนพุนัธ์เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี ้
 

  - ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสีย่งของอนพุนัธ์แฝงไมม่ีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัสญัญาหลกั 

  - เมื่อแยกออกจากสญัญาหลกัยงัมีลกัษณะตรงตามนิยามของตราสารอนพุนัธ์ และ 

  - ตราสารการเงินแบบผสมนีไ้มไ่ด้ถกูรับรู้และวดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 
 

5) การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

  ก) สินทรัพย์ทางการเงิน 

มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของสนิทรัพย์ทางการเงิน หากธนาคารประเมินวา่กระแสเงินสดของสนิทรัพย์มีความแตกต่าง

จากเดิมอย่างมีนยัสําคญั สินทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูกตดัออกจากบญัชีและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินเดิมท่ีถูกตดัออก และสินทรัพย์

ทางการเงินใหม ่รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเสมือนเป็นสว่นหนึง่ของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
 

หากกระแสเงินสดไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญ ธนาคารปรับมูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของสินทรัพย์

ทางการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างท่ีได้จากการปรับปรุงมลูค่าทางบญัชี เป็นกําไรหรือขาดทนุจากการปรับสญัญา

ในกําไรหรือขาดทนุ ซึง่แสดงเป็นสว่นหนึง่ของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
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  ข) หนีส้ินทางการเงิน 

ธนาคารตัดหนีส้ินทางการเงินออกจากบญัชีเมื่อการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสญัญาทําให้กระแสเงินสดของ

หนีส้ินมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัสําคญั หนีส้ินทางการเงินใหม่ตามเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลง

รับรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ผลตา่งระหวา่งมลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินทางการเงินท่ีถกูตดัออกและหนีส้นิทางการเงิน

ใหมรั่บรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 
 

หากกระแสเงินสดของหนีส้ินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัสําคญั  ธนาคารปรับปรุงมูลค่า

ตามบญัชีของหนีส้นิให้สะท้อนมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดท่ีได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้

ท่ีแท้จริงเดิม และรับรู้จํานวนเงินท่ีเกิดขึน้จากการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีในกําไรหรือขาดทนุ  
 

6) การหักกลบ 

สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินแสดงหกักลบกันในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมาย

ในการหกักลบจํานวนดงักลา่ว และตัง้ใจท่ีจะชําระด้วยเกณฑ์สทุธิ หรือรับรู้สนิทรัพย์และชําระหนีส้นิพร้อมกนั 
 

7) การตดัรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรัพย์หมดลง หรือมีการโอนย้ายสิทธิ

ท่ีจะรับกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของรายการออกไป ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้หรือที่คงอยู่จากสินทรัพย์ทางการเงิน 

ท่ีโอนย้าย ธนาคารจะรับรู้แยกเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ   
 

หนีส้ินทางการเงินถูกตดัรายการจากงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อธนาคารได้สิน้สดุภาระผกูพนัหรือสญัญาถูก

ยกเลกิหรือหมดอาย ุ
 

8) การตัดหนีสู้ญ 

การตดัจําหน่ายหนีเ้ป็นสญู (เพียงบางสว่นหรือทัง้หมด) กระทําในงวดท่ีธนาคารพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนีร้ายนัน้

ไมไ่ด้ โดยทัว่ไปเมื่อธนาคารพิจารณาวา่ผู้กู้ ไมม่ีสินทรัพย์หรือแหลง่ของรายได้ท่ีจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ

จ่ายชําระ ทัง้นี ้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถูกตดัสญูธนาคารยงัคงดําเนินการบงัคบัคดี เพ่ือให้เป็นไปตามขัน้ตอนของ

ธนาคารในการเรียกคืนเงินท่ีค้างชําระ 
 

3.5     การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ธนาคารใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Losses (ECL) Model) และสว่นเพ่ิม

จากการบริหารจัดการ (Management Overlay) เน่ืองจากโมเดลไม่รองรับการกันสํารองด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินประเภทหนี ้รวมถึงภาระผูกพันจากการให้สินเชื่อและสัญญาคํา้ประกันทางการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย (Amortized Cost) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ทําโดยจัดสินทรัพย์

ทางการเงินเป็น 3 ชัน้ตามการเปลีย่นแปลงในความเสีย่งด้านเครดิตนบัตัง้แตรั่บรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก  
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ก) ชัน้ท่ี 1: ไมม่ีการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (Performing) 

สําหรับฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคัญของความเสี่ยงนับตัง้แต่รับรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรก และเป็นฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีไมด้่อยค่าด้านเครดิตตัง้แตเ่ร่ิมแรก ธนาคารกนัสาํรองด้วย ผลขาดทนุ

ด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัชําระภายใน 12 เดือนข้างหน้า  
 

ข) ชัน้ท่ี 2: มีการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (Under-Performing) 

สาํหรับฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัของความเสีย่งด้านเครดิตนบัตัง้แตรั่บรู้รายการ

เมื่อเร่ิมแรก แตไ่มด้่อยคา่ด้านเครดิต ธนาคารรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ 
 

ค) ชัน้ท่ี 3: การด้อยคา่ด้านเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพย์ทางการเงินถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์นัน้เกิดขึน้ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิด

การด้อยคา่ด้านเครดิต ธนาคารรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายขุองสนิทรัพย์ทางการเงินนัน้ 
 

การกําหนดชัน้ในการด้อยคา่ 

ณ วนัที่ในรายงาน ธนาคารประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญันบัตัง้แต่

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงในการผิดนดัชําระตลอดอายท่ีุคาดของสินทรัพย์ ระหว่าง

วนัท่ีในรายงานและวันท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก และพิจารณาข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลท่ีสมเหตุสมผลท่ีเก่ียวข้อง 

ธนาคารให้ความสําคญักบัการพิจารณาข้อบ่งชี ้(Indicator) ท่ีจะส่งผลต่อการลดลงของความสามารถในการชําระหนี ้

หรือการเพิ่มขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนยัสําคญั โดยพิจารณาข้อบ่งชีส้ําคญัทัง้เชิงปริมาณเชิงคุณภาพ 

ซึ่งครอบคลมุทัง้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วและการวิเคราะห์สถานการณ์ไปข้างหน้า(Forward-Looking Analysis)  รวมถึง

ใช้ระบบการจดัระดบัความเสี่ยงด้านสินเช่ือภายในของธนาคาร และระบบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของ

ภายนอก  
 

ธนาคารประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นรายสญัญาหรือเป็นรายกลุม่ สําหรับการประเมิน

การด้อยค่าแบบรายกลุ่ม ธนาคารจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีลกัษณะของความเสี่ยงด้านเครดิตร่วมกัน โดย

พิจารณาจากประเภทของสญัญา การจดัระดบัความเสีย่งด้านสนิเช่ือ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก อตุสาหกรรม ท่ีตัง้ทาง

ภมูิศาสตร์ของผู้กู้ยืม และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

สินทรัพย์ทางการเงินมีการโอนย้ายชัน้ตามคุณภาพด้านเครดิตท่ีลดลง หากในเวลาต่อมาคุณภาพด้านเครดิตของ

สินทรัพย์ดีขึน้และข้อบ่งชีข้องการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต นบัตัง้แต่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก

หมดไป ธนาคารจดัชัน้เป็นสนิทรัพย์ท่ีไมม่ีการเพ่ิมขึน้อยา่งมนียัสาํคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (Performing) 
 

การวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับทัง้หมดตลอดอายุของ

สินทรัพย์ทางการเงินถ่วงนํา้หนักด้วยความน่าจะเป็นคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเดิม ณ วันเร่ิมต้น กล่าวคือ 

คํานวณจากประมาณการฐานะความเสีย่งเมื่อมีการผิดนดัชําระ คณูด้วยความน่าจะเป็นท่ีจะมีการผิดนดัชําระ และร้อยละ
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ของความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการผิดนดัชําระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเดิม ณ วนัเร่ิมต้น โดยคํานวณ

ภายใต้แตล่ะสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ 
 

  - ความน่าจะเป็นของการผิดนดัชําระหนี ้(Probability of Default: PD) : การประมาณโอกาสของการท่ีลกูหนีไ้ม่ชําระเงิน

ตามสญัญาในช่วงเวลาท่ีกําหนด  

  - ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการผิดนดัชําระ (Loss Given Default: LGD) : การประมาณค่าความเสียหาย 

ท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีการไมชํ่าระเงินตามสญัญาในช่วงเวลาท่ีกําหนด ค่าความเสยีหายดงักลา่วเป็นผลต่างระหวา่ง

กระแสเงินสดท่ีถึงกําหนดชําระตามสญัญา และกระแสเงินสดท่ีธนาคารคาดว่าจะได้รับ รวมถึงมลูค่าท่ีอาจได้รับจาก

หลกัประกนั 

  - ฐานะความเสี่ยงเมื่อมีการผิดนดัชําระ (Exposure At Default: EAD) : การประมาณจํานวนเงินของวนัท่ีไม่ชําระเงิน

ตามสญัญาในอนาคต โดยคํานึงถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินหลังจากวันที่ในรายงาน

อนัเน่ืองมาจากการชําระคืนเงินหรือจํานวนเงินท่ีคาดวา่จะมีการเบิกใช้เพ่ิมเติมตามวงเงินท่ีคงเหลอื 
 

ในการวดัมลูค่าผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ธนาคารพิจารณาผลขาดทนุในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมลูท่ีสงัเกตได้

ในปัจจุบนั อีกทัง้คาดการณ์สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วย โดยใช้ข้อมลูสนบัสนนุที่มีความสมเหตสุมผล 

การใช้ดลุพินิจจากผู้มีประสบการณ์ในการประมาณผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ การใช้ตวัแปรทางเศรษฐกิจ

มหภาคร่วมในการคํานวณ โดยหลกัได้แก่แต่ไม่จํากดัเพียง ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราการว่างงาน ดชันีราคา

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 

ในกรณีของตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารรับรู้การกันสํารองในกําไร

ขาดทนุ และค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในจํานวนเดียวกนัในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทนุในตราสารหนีด้งักลา่วในงบแสดงฐานะทางการเงินยงัแสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

การวดัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของสญัญาคํา้ประกันทางการเงินพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีคาดว่าจะ

จ่ายชําระให้กบัผู้ ท่ีได้รับการคํา้ประกนั สทุธิด้วยจํานวนเงินท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้สําหรับภาระผกูพนัในการให้สินเชื่อ คือมลูค่าปัจจุบนัของผลต่างระหว่าง

กระแสเงินสดตามสญัญาท่ีถึงกําหนดชําระหากมีการเบิกใช้วงเงิน และกระแสเงินสดท่ีธนาคารคาดวา่จะได้รับ 
 

3.6     การบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง 

ธนาคารใช้ตราสารอนพุนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ ในการบริหารความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากสนิทรัพย์ หนีส้นิ รายการ

นอกงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะสทุธิ หรือ กระแสเงินสด โดยสามารถเลอืกใช้การบญัชีปอ้งกนัความเสีย่งสาํหรับรายการ

ท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และรายการท่ีใช้ป้องกนัความเสี่ยง (Hedging Instrument) เมื่อเป็นไปตาม

เง่ือนไขของการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง  ความสมัพนัธ์ของการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่งมีดงันี ้
 

  - การปอ้งกนัความเสีย่งในมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ หนีส้นิ หรือสญัญาผกูมดั  

  - การป้องกนัความเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีอาจเกิดขึน้ค่อนข้างแน่ ซึ่งสง่ผลต่อสินทรัพย์ หนีส้ิน หรือรายการ  

ท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึน้คอ่นข้างแน ่ 

  - การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในการดําเนินงานในตา่งประเทศ 
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ในการป้องกันความเสี่ยง ธนาคารพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและรายการ 

ท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงลกัษณะของความเสี่ยง วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน

ความมีประสทิธิผลของการปอ้งกนัความเสีย่ง 
 

ธนาคารใช้เกณฑ์คงค้างสาํหรับการปอ้งกนัความเสีย่งของพอร์ตโฟลโิอแบบเปิด (Open Portfolio) 
 

1) การปอ้งกนัความเสีย่งในมลูคา่ยตุิธรรม 

ธนาคารรับรู้การเคลื่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและของรายการท่ีมีการป้องกัน

ความเสี่ยงในงบกําไรขาดทนุ การเปลี่ยนแปลงสะสมในมลูค่ายตุิธรรมท่ีเกิดจากความเสี่ยงท่ีมีการป้องกนัของรายการท่ีมี

การปอ้งกนัความเสีย่งถือเป็นสว่นปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีมีการปอ้งกนัความเสีย่ง 
 

เมื่อเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหมดอายุ ถูกขาย ถูกยกเลิกสญัญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อการป้องกัน

ความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ว ส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มี

การปอ้งกนัความเสี่ยงจะถกูตดัจําหน่ายไปยงังบกําไรขาดทนุด้วยเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง เมื่อรายการท่ีมี

การป้องกันความเสี่ยงถูกตดัรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน สว่นปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่ยงัมิได้

ตดัจําหนา่ยจะรับรู้ทนัทีในงบกําไรขาดทนุ 
 

2) การปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 

ธนาคารรับรู้สว่นท่ีมีประสทิธิผลของการเปลีย่นแปลงสะสมในมลูคา่ยตุิธรรมของรายการท่ีใช้ป้องกนัความเสีย่งเป็น

สาํรองสําหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดภายใต้สว่นของเจ้าของ และรับรู้กําไรขาดทนุที่เกี่ยวข้องกบั

ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลทนัทีในงบกําไรขาดทุน สํารองสําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสว่นของ

เจ้าของจะถกูโอนไปยงังบกําไรขาดทนุในงวดบญัชีท่ีรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงนัน้มีผลต่องบกําไรขาดทนุ  
 

เมื่อเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงหมดอายุ ถูกขาย ยกเลิกสญัญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อการป้องกันความเสี่ยง

ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงแล้ว สํารองสําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใน

ส่วนของเจ้าของจะคงอยู่ในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้ในงบกําไรขาดทนุในงวดเดียวกบัที ่ม ีการรับรู้รายการ

คาดการณ์ในงบกําไรขาดทนุ และเมื่อคาดว่ารายการคาดการณ์จะไม่เกิดขึน้ ผลสะสมของกําไรหรือขาดทนุท่ีอยูใ่น

สว่นของเจ้าของ ณ ขณะนัน้จะถกูโอนไปยงังบกําไรขาดทนุทนัที 
 

3) การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิ 
 

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานในต่างประเทศบันทึกคล้ายคลึงกับการป้องกัน

ความเสีย่งในกระแสเงินสด กําไรหรือขาดทนุจากเคร่ืองมือปอ้งกนัความเสี่ยงที่สมัพนัธ์กบัสว่นของการป้องกนั

ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินภายใต้สว่นของเจ้าของ กําไรหรือขาดทนุ

ท่ีสมัพนัธ์กับส่วนของการป้องกันความเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในงบกําไรขาดทุน เมื่อการดําเนินงาน

ในต่างประเทศถูกยกเลิก ผลสะสมของกําไรและขาดทุนสะสมท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่ในส่วนของเจ้าของจะโอนไปยัง

งบกําไรขาดทนุ 
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3.7  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 

บริษัทย่อย เป็นกิจการท่ีธนาคารมีอํานาจควบคมุเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เพ่ือการบริหารจดัการ

กิจกรรมให้ได้มาซึง่ผลตอบแทนของธนาคารตามสว่นได้เสยี 
 

บริษัทร่วม เป็นกิจการท่ีธนาคารเข้าไปมีอํานาจในการออกเสยีงทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัในการ

ตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน แตไ่มถ่ึงระดบัท่ีจะควบคมุในนโยบายดงักลา่ว 
 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของธนาคารแสดงตามวิธีราคาทนุสทุธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า

และเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีสว่นได้เสยีสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
 

ธนาคารแสดงเงินลงทนุท่ีโอนให้บริษัทยอ่ยเป็นหลกัทรัพย์ท่ีโอนให้บริษัทยอ่ย โดยจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผ่ือขาย และ

เงินสดรับจากการโอนเงินลงทนุดงักลา่วแสดงรวมอยู่ในหนีส้ินอื่น ตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีเก่ียวกับการโอนและ

การรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน     
 

3.8   ทรัพย์สนิรอการขาย 

ทรัพย์สนิรอการขาย ประกอบด้วยอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ซึ่งแสดงในราคาท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งต้นทนุหรือราคาตลาด

ในวนัท่ีได้ทรัพย์สินนัน้มา กรณีท่ีพิจารณาว่าราคาท่ีคาดว่าจะจําหน่ายได้ลดลงจะรับรู้การด้อยค่าของทรัพย์สนิรอการขาย

โดยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน 
 

ในการพิจารณาราคาท่ีคาดว่าจะจําหน่ายได้ ธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินประกอบกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผล

ตอ่ราคาท่ีคาดวา่จะจําหนา่ยได้ เช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการขายและคา่ใช้จ่ายสว่นลดท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เป็นต้น  
 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยทรัพย์สนิรอการขายรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมีการจําหนา่ย 
 

ธนาคารได้ปฏิบัติตามประกาศ ธปท. เร่ือง อสังหาริมทรัพย์รอการขาย และเร่ือง หลักเกณฑ์การซือ้หรือมีไว้ซึ่ง

อสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน และเร่ือง 

ข้อกําหนดเก่ียวกบัการบนัทกึบญัชีของสถาบนัการเงิน หมวดการบญัชีสาํหรับการขายทรัพย์สนิรอการขาย  
 

3.9    ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และคา่เสือ่มราคา 

ท่ีดินแสดงในราคาท่ีตีใหม่ อาคารแสดงในราคาท่ีตีใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)  

อปุกรณ์แสดงในราคาทนุ หกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี)  
 

ธนาคารได้มีการตีราคาท่ีดินและอาคารใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. โดยใช้วิธีราคาตลาด

สําหรับท่ีดิน และวิธีราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับอาคาร ซึ่งราคาดังกล่าวได้รับการทบทวนโดย

คณะกรรมการอนุมตัิราคา และบนัทึกมูลค่าส่วนเพ่ิมขึน้ไว้ในบญัชีสํารองสว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ซึ่ง

แสดงเป็นรายการในสว่นของเจ้าของ คา่เสือ่มราคาอาคารสว่นท่ีตีราคาเพ่ิมรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน และโอน

สาํรองสว่นเกินทนุจากการตีราคาอาคารเข้ากําไรสะสมโดยตรงในจํานวนเดียวกนักบัคา่เสือ่มราคาดงักลา่ว  มลูคา่สว่นลด

จากการตีราคานําไปปรับลดสว่นที่เคยตีราคาเพิ่มไว้สําหรับสินทรัพย์ชิน้เดียวกนั สําหรับมลูค่าสว่นลดจากการตีราคา
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ท่ีเหลือรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน กรณีท่ีมีการจําหนา่ย สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินและอาคารคงเหลือ

จะถกูโอนเข้ากําไรสะสมโดยตรง และไมร่วมในกําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ย 
 

คา่เสือ่มราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
 

อาคารท่ีตีราคาใหม ่    20 - 30 ปี 

อาคารท่ีสร้างใหม ่    20 ปี 

อปุกรณ์    3 - 5 ปี 
 

คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ในตา่งประเทศใช้อตัราท่ีกฎหมายในแตล่ะท้องถ่ินกําหนด 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดการด้อยค่า จะถูกบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จาก

การด้อยคา่เป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน 
 

กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมี

การจําหนา่ย 
 

3.10    การรวมธุรกิจ 

การบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจได้ถือปฏิบตัิตามวิธีซือ้ โดยต้นทนุในการซือ้ธุรกิจวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมของ

สนิทรัพย์ท่ีโอนให้ ตราสารทนุท่ีออกให้ และหนีส้ินท่ีเกิดขึน้หรือรับมา ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ สว่นเกินของต้นทนุในการซือ้ธุรกิจ

ท่ีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จะถกูบนัทึกเป็นค่าความนิยม แต่หาก

ต้นทนุในการซือ้ธุรกิจตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ สว่นตํ่าดงักลา่วจะ

ถกูรับรู้เข้างบกําไรขาดทนุ สําหรับต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและบนัทึก

รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ ในงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  การวดัมลูคา่สว่นได้เสยีท่ีไม่มี

อํานาจควบคุมสามารถเลือกท่ีจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามสดัส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ

ควบคมุในสนิทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ในแตล่ะครัง้ของการซือ้ธุรกิจ 
 

3.11     คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและคา่ตดัจําหนา่ย 

คา่ความนิยมแสดงในราคาทนุ หกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี)  โดยมีการทดสอบการด้อยคา่ทกุปี หรือ เมื่อมีข้อบง่ชีว้่า

คา่ความนิยมอาจเกิดการด้อยคา่ 
 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใช้ประโยชน์กําหนดได้แนน่อนแสดงในราคาทนุหกัด้วยคา่ตดัจําหน่ายสะสม และค่าเผ่ือ

การด้อยคา่ (ถ้ามี) 
 

คา่ตดัจําหนา่ยคํานวณโดยใช้วธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน อยูร่ะหวา่ง 3 -13 ปี  
 

คา่ตดัจําหนา่ยของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในตา่งประเทศใช้อตัราท่ีกฎหมายในแตล่ะท้องถ่ินกําหนด  
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่เกิดการด้อยคา่จะถกูบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเพื่อรับรู้ผลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการด้อยค่า

เป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน  
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กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน เมื่อมีการจําหนา่ย 
 

3.12    สญัญาเช่า 

ธนาคารในฐานะผู้ เช่า รับรู้หนีส้นิตามสญัญาเช่าด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของภาระตามสญัญาเช่า และรับรู้สนิทรัพย์สิทธิการใช้ 

(Right-of-use assets) ด้วยมลูค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่ารวมกบัต้นทนุทางตรงเร่ิมแรก และตดัจําหน่ายสินทรัพย์

สทิธิการใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

3.13   ประมาณการหนีส้นิ       

ธนาคารรับรู้ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อธนาคารมีภาระหนีส้ินอนัเป็นผลสืบเนื่องจากเหตกุารณ์

ในอดีต และมีความเป็นไปได้ว่าจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชําระภาระหนีส้ินดงักล่าว โดยรายการ

ประมาณการหนีส้ินท่ีได้มีการรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ประมาณการหนีส้ินสําหรับภาระผกูพนัท่ีเป็นรายการ

นอกงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน (หมายเหตุข้อ 6.22) 

คา่ความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟอ้งร้องตามกฎหมายและประมาณการหนีส้นิอ่ืน 
 

ธนาคารบนัทกึประมาณการหนีส้นิเป็นคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนและเป็นประมาณการหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ธนาคารทบทวนประมาณการหนีส้นิอย่างสมํ่าเสมอ และบนัทึกการเปลีย่นแปลงประมาณการหนีส้นิโดยการเพ่ิมหรือลด

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน 
 

3.14   รายการสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

3.14.1   สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของหนว่ยงานในตา่งประเทศบนัทกึด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแตล่ะแหง่ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงด้วยสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการนําเสนองบการเงิน  
 

3.14.2   การแปลงคา่รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ   
 

ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ไม่เป็นตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือ ณ วนัท่ีมีการกําหนดมลูคา่ยตุิธรรม 
 

กําไรและขาดทุนจากการซือ้ขายและแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ แสดงเป็นกําไร (ขาดทุน) สทุธิจาก

ธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ  
 

3.14.3  การแปลงคา่งบการเงินของหนว่ยงานในตา่งประเทศ 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารแปลงค่างบการเงินที่มีสกุลเงินที่ใช้ใน

การดําเนินงานท่ีมิใช่สกุลเงินบาท โดยแปลงค่ารายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
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ด้วยอตัราอ้างอิงของ ธปท. ณ วนัท่ีรายงาน และแปลงค่ารายการในงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

ด้วยอตัราอ้างอิงของ ธปท. ทกุวนัสิน้เดือน   
 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหนว่ยงานในต่างประเทศถือเป็นสว่นหนึ่งในส่วนของเจ้าของ

โดยรับรู้ผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

3.15    ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

3.15.1  โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารและบริษัทย่อยในประเทศมีกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานตามพระราชบญัญัติกองทนุ

สาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้ จัดการกองทุนที่เป็นหน่วยงานภายนอก โดยธนาคาร

และบริษัทย่อยในประเทศ และพนักงานจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กําหนดไว้ ซึ่งพนักงาน

จะได้รับประโยชน์ดงักลา่วตามข้อบงัคบัของกองทนุ 
 

สาํหรับสาขาและบริษัทย่อยในต่างประเทศมีกองทุนสํารองเลีย้งชีพซึ่งตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ 

และการจ่ายคืนให้แก่พนกังานสาขาและบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ 
 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพจดัเป็นโครงการสมทบเงิน จํานวนเงินท่ีธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุน

สาํรองเลีย้งชีพพนกังานจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเมื่อพนกังานได้ให้บริการ 
 

3.15.2  โครงการผลประโยชน์ 

ธนาคารและบริษัทย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนกังานตามข้อตกลงของการจ้างงาน 

การประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนกังานคํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ ่งใช้เทคนิค

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit 

Credit Method) อนัเป็นประมาณการมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ในอนาคตโดยคาํนวณบนพืน้ฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายงุาน และปัจจยัอ่ืน  ๆ  
 

ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์

ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานสทุธิจากม ูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน   

ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

3.16    ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัรับรู้ด้วยจํานวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายหรือจะได้รับคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี โดยคํานวณ

จากกําไรหรือขาดทนุทางภาษีประจํางวด และใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้ หรือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ีรายงาน  
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ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน

ท่ีแสดงในงบการเงินกบัมลูค่าของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีใช้ในการคํานวณกําไรขาดทนุทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว 

ด้วยจํานวนท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนีส้ิน โดยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วน

ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทกึในสว่นของเจ้าของ รับรู้โดยตรงในสว่นของเจ้าของ  
 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สามารถหกักลบรายการได้เมื่อธนาคารมีสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั และภาษีเงินได้นี ้

ถกูจดัเก็บโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนัสาํหรับหนว่ยภาษีเดียวกนั 
 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนํา

ผลแตกต่างชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์ มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวนทกุสิน้รอบ

ระยะเวลาท่ีรายงานและปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีท่ีเก่ียวข้องจะมีโอกาสได้ใช้จริง 
 

3.17   กําไรตอ่หุ้น 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิสว่นของธนาคารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีมีอยู่ และออกจําหน่ายเพ่ิม

ในแตล่ะงวดถวัเฉลีย่ โดยให้นํา้หนกัตามเวลา และจํานวนเงินท่ีรับชําระ  
 

กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยปรับปรุงกําไรสุทธิส่วนของธนาคารที่เป็นของหุ้นสามัญและจํานวนหุ้นสามัญด้วย

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลด  
 

4.  การบริหารความเสี่ยง 
 

4.1  ข้อมลูการบริหารความเสีย่งของธนาคาร 

คณะกรรมการกํากบัความเสี่ยงของธนาคารมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวน

ความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง กําหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดแูล

และติดตามความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของธนาคารท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคารตามท่ีคณะกรรมการกํากบัความเสี่ยงได้นําเสนอ โดยมีเป้าหมาย

ให้อยู่ภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยเฉพาะในด้านการดํารงเงินกองทนุให้เพียงพอท่ีจะรองรับความเสี่ยงตามหลกัเกณฑ์ 

Basel III และเพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจให้ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 

ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกระบวนการท่ีสําคญัคือ การระบุความเสี่ยงสําคญัซึ่งจะส่งผล

อย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแตล่ะประเภท กระบวนการติดตามความเสี่ยง

ให้อยู่ภายในระดับที่เหมาะสมภายใต้นโยบายที่ธนาคารกําหนด และการรายงานความเสี่ยงประเภทต่าง  ๆ   

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบเพ่ือให้สามารถบริหารและ/หรือจดัการความเสีย่งได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
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หลกัการสําคญัของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจซึ่งดําเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีหน้าท่ี

ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ีได้รับการอนมุตัิ ตลอดจน

สอดคล้องกบันโยบายความเสีย่งโดยรวมของธนาคารท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนว่ยงานบริหาร

ความเสีย่งทําหน้าท่ีติดตามและควบคมุความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ืองสมํ่าเสมอ 
 

4.2   ความเสีย่งด้านเครดิต 

4.2.1   การบริหารความเสีย่งด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงท่ีลกูหนีห้รือคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบั

การให้สินเช่ือ การลงทนุ และการกอ่ภาระผกูพนั เช่น ลกูหนีไ้มส่ามารถชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้ตามท่ีตกลงไว้ใน

สญัญาได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหายสูงสุดของความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร คือ มูลค่าตามบัญชีสุทธิของ

สนิทรัพย์ทางการเงิน หรือจํานวนเงินท่ีธนาคารอาจต้องจ่ายชําระตามภาระผกูพนัในกรณีท่ีคู่สญัญาไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วได้  
 

ธนาคารได้กําหนดกระบวนการอํานวยสินเช่ือโดยครอบคลมุถึงการกําหนดนโยบายสินเช่ือ การจดัระดบัความเสี่ยง

ด้านสินเช่ือของลกูค้า ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและอํานาจในการอนมุตัิสินเช่ือตามระดบัต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัประเภท

ธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน เป็นต้น ในการพิจารณาสนิเช่ือธุรกิจโดยทัว่ไป ธนาคารจะพิจารณาวตัถปุระสงค์ใน

การขอกู้  ประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเป็นไปได้ทาง

ธุรกิจ ความสามารถของผู้บริหาร ตลอดจนหลกัทรัพย์คํา้ประกัน และจัดให้มีการทบทวนสินเช่ือ รวมถึงระดับ

ความเสี่ยงของสินเช่ือเป็นประจํา นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้มีการกําหนดเพดานต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ติดตามและควบคมุความเสีย่งด้านเครดิตด้วย 
 

4.2.2   ความเสีย่งสงูสดุด้านเครดิต 

ตารางด้านลา่งแสดงความเสี่ยงสงูสดุด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินใด ๆ ก่อนหกัหลกัประกนั ความเสี่ยง

สงูสดุด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเท่ากบัมูลค่าท่ีแสดงตามบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 35 - 
 

 

ความเสี่ยงสงูสดุด้านเครดิตของสญัญาคํา้ประกันทางการเงิน คือ จํานวนเงินสงูสดุท่ีธนาคารจะต้องจ่ายตาม

ภาระการคํา้ประกัน สําหรับภาระผูกพันในการให้สินเชื่อ ความเสีย่งสงูสดุด้านเครดิตคือ มลูคา่เตม็ของวงเงิน

สนิเช่ือ 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 805,307 519,036 658,870 374,779 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 44,488 67,560 43,990 66,143 

        เงินลงทนุ 666,267 680,902 548,258 594,127 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,225,733 2,189,102 1,914,094 1,896,205 

                รวม 3,741,795 3,456,600 3,165,212 2,931,254 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ     

        สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน 231,617 199,100 189,060 161,786 

        ภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือ 421,022 421,290 374,334 376,969 

                รวม 652,639 620,390 563,394 538,755 

รวมความเส่ียงด้านเครดิต 4,394,434 4,076,990 3,728,606 3,470,009 
 

4.2.3   หลกัประกนัท่ีได้รับ 

ความเสี่ยงสงูสดุด้านเครดิตท่ีเกิดจากเงินให้สินเช่ือและเงินทดรองแก่ลกูค้า สญัญาคํา้ประกนัทางการเงินและ

ภาระผกูพนัในการให้สนิเช่ือ  ธนาคารได้รับหลกัประกนัในจํานวนท่ีมากพอและในประเภทท่ีเหมาะสม ประเภทหลกั

ได้แก่ ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง พนัธบตัร หุ้นกู้  ห้องชุด ฯลฯ รวมถึงเงินฝาก สิทธิการเช่า และสงัหาริมทรัพย์ต่าง  ๆ

เป็นต้น 
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4.2.4   การหกักลบของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 

ตารางด้านลา่งแสดงให้เห็นถึงจํานวนของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้รับการหกักลบในงบแสดงฐานะการเงิน แต่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของการสทุธิอ่ืนท่ีบงัคบัใช้หรือข้อตกลงท่ีคล้ายกนั 

อาทิ สญัญามาตรฐานตา่ง ๆ และหลกัประกนัทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่นํามา

หกักลบใน   

งบแสดง  

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  

ที่แสดงใน   

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้นํามาหกักลบใน  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า

สุทธิ 

รายการใน 

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ

ประกอบ  

งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี

ของรายการใน

งบแสดง    

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ

รายการในงบแสดง

ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่

ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม

สัญญาที่ไม่เข้า

เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า

หลักประกัน

ทางการเงนิ

ที่เก่ียวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญาวา่จะขายคืน 18,480 - 18,480          - (18,480)        - รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธิ 

(สินทรัพย์) 

6.4 805,307 786,827 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 30,194 - 30,194 (23,414) (1,346) 5,434 สินทรัพย์

อนพุนัธ์ 

6.6 44,488 14,294 

รวม 48,674 - 48,674 (23,414) (19,826) 5,434   849,795 801,121 

           

หนีสิ้นทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ขายโดยมีสญัญาจะซือ้คืน 52,000 - 52,000          - (52,000)        - รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธิ  

(หนีส้ิน) 

6.15 253,407 201,407 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 34,699 - 34,699 (23,414) (11,285)        - หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6  50,417 15,718 

รวม 86,699 - 86,699 (23,414) (63,285)        -   303,824 217,125 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่นํามา

หกักลบใน   

งบแสดง  

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  

ที่แสดงใน   

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้นํามาหกักลบใน  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า

สุทธิ 

รายการใน 

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ

ประกอบ  

งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี

ของรายการใน

งบแสดง    

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ

รายการในงบแสดง

ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่

ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม

สัญญาที่ไม่เข้า

เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า

หลักประกัน

ทางการเงนิ

ที่เก่ียวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญาวา่จะขายคืน     13,761 -       13,761          -   (13,761)       - รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธิ 

(สินทรัพย์) 

6.4      519,036            505,275 

สินทรัพย์อนพุนัธ์     37,685 -       37,685          (28,129)     (3,864)   5,692 สินทรัพย์

อนพุนัธ์ 

6.6        67,560              29,875 

รวม     51,446 -       51,446          (28,129)   (17,625)   5,692        586,596            535,150 

           

หนีสิ้นทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ขายโดยมีสญัญาจะซือ้คืน      2,000 - 
 

  

        2,000          -     (2,000)       - รายการระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธิ  

(หนีส้ิน) 

6.15      219,149            217,149 

หนีส้ินอนพุนัธ์     44,788 -       44,788          (28,129)   (12,670) 3,989      หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6        57,128              12,340 

รวม     46,788 -       46,788          (28,129)   (14,670) 3,989        276,277            229,489 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่นํามา

หกักลบใน   

งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  

ที่แสดงใน   

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้นํามาหกักลบใน  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า

สุทธิ 

รายการใน 

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ

ประกอบ   

งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี

ของรายการใน

งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ

รายการในงบแสดง

ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่

ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม

สัญญาที่ไม่เข้า

เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า

หลักประกัน

ทางการเงนิ

ที่เก่ียวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญาวา่จะขายคืน 18,480 - 18,480           - (18,480)        - รายการระหวา่ง

ธนาคารและ 

ตลาดเงินสทุธิ 

(สินทรัพย์) 

6.4 658,870 640,390 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 30,194 - 30,194 (23,414) (1,346) 5,434 สินทรัพย์

อนพุนัธ์ 

6.6 43,990 13,796 

รวม 48,674 - 48,674 (23,414) (19,826) 5,434   702,860 654,186 

           

หนีสิ้นทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ขายโดยมีสญัญาจะซือ้คืน 52,000 - 52,000          - (52,000)        - รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธิ 

(หนีส้ิน) 

6.15 243,671 191,671 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 34,699 - 34,699 (23,414) (11,285)        - หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6 49,912 15,213 

รวม 86,699 - 86,699 (23,414) (63,285)        -   293,583 206,884 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่นํามา

หกักลบใน   

งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  

ที่แสดงใน   

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้นํามาหกักลบใน  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า

สุทธิ 

รายการใน 

งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ

ประกอบ   

งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี

ของรายการใน

งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ

รายการในงบแสดง

ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่

ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม

สัญญาที่ไม่เข้า

เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบญัชี 

มูลค่า

หลักประกัน

ทางการเงนิ

ที่เก่ียวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญาวา่จะขายคืน    13,761 -       13,761         -   (13,761)       - รายการระหวา่ง

ธนาคารและ 

ตลาดเงินสทุธิ 

(สินทรัพย์) 

6.4  374,779  361,018 

สินทรัพย์อนพุนัธ์    37,685 -       37,685          (28,129)     (3,864)   5,692 สินทรัพย์

อนพุนัธ์ 

6.6    66,143    28,458 

รวม    51,446 -       51,446          (28,129)   (17,625)   5,692         440,922            389,476 

           

หนีสิ้นทางการเงนิ           

หลกัทรัพย์ขายโดยมีสญัญาจะซือ้คืน      2,000 -         2,000         -     (2,000)       - รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารและ

ตลาดเงินสทุธิ 

(หนีส้ิน) 

6.15       162,499            160,499 

หนีส้ินอนพุนัธ์    44,788 -       44,788          (28,129)   (12,670)  3,989 หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6         56,212              11,424 

รวม    46,788 -       46,788          (28,129)   (14,670)  3,989         218,711            171,923 
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4.2.5   คุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงภาระผูกพันในการให้สินเช่ือ และสญัญาคํา้ประกันทาง

การเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี

การเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความ

เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน     

  และภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 876,666 1,002 - 877,668 

น่าพอใจ 1,664,735 5,579 - 1,670,314 

ความเสี่ยงสงู 281,941 135,645 - 417,586 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 114,214 114,214 

รวม 2,823,342 142,226 114,214 3,079,782 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน      

  และเงินลงทนุในตราสารหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,434,591 396 - 1,434,987 

น่าพอใจ 26,651 1,960 - 28,611 

ความเสี่ยงสงู 2,281 6,136 - 8,417 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 1,228 1,228 

รวม 1,463,523 8,492 1,228 1,473,243 

        รวมทัง้สิน้ 4,286,865 150,718 115,442 4,553,025 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี

การเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความ

เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน     

  และภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 692,517 244 - 692,761 

น่าพอใจ 1,528,346 5,558 - 1,533,904 

ความเสี่ยงสงู 220,818 107,700 - 328,518 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 99,163 99,163 

รวม 2,441,681 113,502 99,163 2,654,346 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน      

  และเงินลงทนุในตราสารหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,173,387 - - 1,173,387 

น่าพอใจ 23,984 1,960 - 25,944 

ความเสี่ยงสงู 2,219 6,136 - 8,355 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 1,228 1,228 

รวม 1,199,590 8,096 1,228 1,208,914 

        รวมทัง้สิน้ 3,641,271 121,598 100,391 3,863,260 
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                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี

การเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความ

เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน     

  และภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 892,537 560 - 893,097 

น่าพอใจ 1,581,390 7,699 - 1,589,089 

ความเสี่ยงสงู 261,753 141,446 - 403,199 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 108,888 108,888 

รวม 2,735,680 149,705 108,888 2,994,273 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน      

  และเงินลงทนุในตราสารหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,167,862 - - 1,167,862 

น่าพอใจ 21,953 1,244 - 23,197 

ความเสี่ยงสงู 3,028 4,078 - 7,106 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 1,518 1,518 

รวม 1,192,843 5,322 1,518 1,199,683 

        รวมทัง้สิน้ 3,928,523 155,027 110,406 4,193,956 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่

ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี

การเพิ่มขึน้อย่างมี

นัยสาํคัญของความ

เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน     

  และภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 720,884 311 - 721,195 

น่าพอใจ 1,460,469 7,673 - 1,468,142 

ความเสี่ยงสงู 199,762 113,166 - 312,928 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 96,230 96,230 

รวม 2,381,115 121,150 96,230 2,598,495 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน      

  และเงินลงทนุในตราสารหนี ้     

แข็งแกร่ง 941,115 - - 941,115 

น่าพอใจ 19,029 595 - 19,624 

ความเสี่ยงสงู 2,954 4,078 - 7,032 

ด้อยคา่ด้านเครดิต - - 1,505 1,505 

รวม 963,098 4,673 1,505 969,276 

        รวมทัง้สิน้ 3,344,213 125,823 97,735 3,567,771 
 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน ท่ีต้องพิจารณาการด้อยค่าด้านเครดิตตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้     

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,009 400 896 367 

        เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 4,624 2,895 4,596 2,841 

        เงินให้สินเช่ือ 201,411 185,567 176,858 163,534 

        รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 8,916 9,006 7,357 7,473 

               รวม 215,960 197,868 189,707 174,215 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

     

ยอดต้นงวด 56,525 65,205 76,138 197,868 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม ่ 24,007 11,832 23,592 59,431 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถกูตดัรายการ (12,939) (9,588) (21,203) (43,730) 

อ่ืน ๆ 520 454 1,417 2,391 

ยอดปลายงวด 68,113 67,903 79,944 215,960 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

ยอดต้นงวด 48,303 59,044 66,868 174,215 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม ่ 19,143 10,432 18,715 48,290 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถกูตดัรายการ (8,336) (8,870) (17,296) (34,502) 

อ่ืน ๆ 376 450 878 1,704 

ยอดปลายงวด 59,486 61,056 69,165 189,707 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

     

ยอดต้นปี 62,411 60,552 53,234 176,197 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม ่ 1,609 22,629 48,388 72,626 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถกูตดัรายการ (7,241) (17,831) (29,169) (54,241) 

อ่ืน ๆ (254) (145) 3,685 3,286 

ยอดปลายปี 56,525 65,205 76,138 197,868 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยสาํคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

ยอดต้นปี 59,077 60,276 52,662 172,015 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมลูคา่คา่เผ่ือผลขาดทนุใหม ่ (4,876) 15,235 35,657 46,016 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถกูตดัรายการ (5,933) (16,437) (23,769) (46,139) 

อ่ืน ๆ 35 (30) 2,318 2,323 

ยอดปลายปี 48,303 59,044 66,868 174,215 
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4.3   ความเสีย่งด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารอาจได้รับความเสียหายจากรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน

และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ หนีส้ิน และภาระผูกพนั 

อนัเกิดจากความเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทนุ และราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 
 

4.3.1   ความเสีย่งด้านตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือการค้า 

ฐานะในบญัชีเพ่ือการค้า คือ ฐานะของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีธนาคารถือครองไว้ในระยะสัน้ โดยมีเจตนาเพ่ือค้า 

เพ่ือขายต่อ เพ่ือหาประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงของราคา หรือเพ่ือหากําไรจากความแตกต่างของราคาในหลายตลาด 

(Arbitrage) รวมทัง้เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งของฐานะอ่ืน ๆ ในบญัชีเพ่ือการค้า  
 

ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการค้า เกิดจากการท่ีธนาคารถือครองธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง

กบัอตัราดอกเบีย้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือค้า ทํากําไรในระยะสัน้ หรือเพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งของฐานะในบญัชีเพ่ือ

การค้า การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะที่ธนาคารถือครองและ

อาจเกิดผลกําไรหรือขาดทนุจากอตัราดอกเบีย้ได้ 
 

ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน เกิดจากการที่ธนาคารมีการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ  

ซึ่งอาจก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน

เปลีย่นแปลง จึงอาจกระทบตอ่ผลกําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นได้ 
 

ธนาคารมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงเพ่ือใช้ควบคมุความเสีย่งด้านตลาดในบญัชีเพ่ือการค้า ได้แก่ Value-at-Risk 

Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงต่อ

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง เป็นประจํา  
 

Value-at-Risk (VaR) 

VaR เป็นมาตรวดัที่ใช้หลกัการทางสถิติในการประเมินความเสียหายสงูสดุบนส่วนเปิดต่อความเสี่ยงที่เป็น

ผลจากการเปลีย่นแปลงคา่ของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยนของตลาดท่ีอาจเกิดขึน้ภายใต้ระยะเวลาและ

ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด ธนาคารคํานวณ VaR เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชี

เพ่ือการค้าด้วยวิธี Historical Simulation ในระยะเวลา 1 วนั ภายใต้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยการนํา

ข้อมลูสถิติการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จริงในอดีตมากําหนดสถานการณ์จําลองการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจยัเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต และคํานวณความเสยีหายสงูสดุท่ีอาจเกิดขึน้  

 

สาํหรับฐานะในบญัชีเพ่ือการค้าของธนาคารและในระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน คา่ VaR ระยะเวลา 1 วนั ท่ีความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 206 ล้านบาท และ 199 ล้านบาท และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เทา่กบั 492 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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นอกจากการติดตามและควบคมุความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธนาคารจดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤติ สาํหรับฐานะใน

บญัชีเพ่ือการค้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ เพ่ือใช้ประเมินความเสียหายสงูสดุท่ีอาจเกิดขึน้ในภาวะท่ีตลาดมี

ความผนัผวนมากกว่าปกติหรือมีวิกฤติ เพ่ือให้ธนาคารเข้าใจฐานะความเสี่ยง จุดเปราะบาง ตลอดจนสามารถ

วางแผนบริหารจดัการความเสีย่งด้านตลาดได้ดียิ่งขึน้ 
 

4.3.2   ความเสีย่งด้านตลาดจากฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 

4.3.2.1 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีสินทรัพย์ 

หนีส้ิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีอยู่ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรับ

อตัราดอกเบีย้หรือการครบกําหนดสญัญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออตัราดอกเบีย้อ้างอิงของสินทรัพย์และ

หนีส้ินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ (Net Interest 

Income: NII) และ/หรือมลูคา่ของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) 
 

ในการควบคมุความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ธนาคารกําหนดเพดานความเสี่ยง

ของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิในระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ

ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Economic Value of Equity Impact Limit) 

ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ินทุกประเภทเพ่ิมขึน้และ

ลดลงทนัทีร้อยละ 1  
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 ต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ ในระดับ

ธนาคารและในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

แสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 411 55 (226) (725) 
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ธนาคารมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคญั จําแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้หรือ

ระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญาแล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน∗ 664,633 50,788 18,567 489 - 71,644 - 806,121 

    สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ 2,254 1,687 1,466 2,339 8,869 55,376 - 71,991 

    เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 33,168 44,175 81,588 381,294 123,396 68 - 663,689 

    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,376,289 500,595 285,310 145,704 6,183 3,002 103,222 2,420,305 

หนีสิ้นทางการเงนิ         

    เงินรับฝาก 1,942,210 370,245 591,477 17,303 - 125,750 - 3,046,985 

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน 113,344 59,323 43,372 22,320 921 14,127 - 253,407 

    หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 7,057 - 7,057 

    หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ 296 - - - 20,078 - - 20,374 

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - 229 2,259 85,319 57,696 - - 145,503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
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                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน∗ 385,330 25,517 28,793 793 - 76,804 - 517,237 

    สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ 62 53 947 4,665 8,162 44,047 - 57,936 

    เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 15,822 83,044 157,728 324,562 97,098 68 - 678,322 

    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,365,351 470,138 272,712 148,167 7,432 5,203 99,235 2,368,238 

หนีสิ้นทางการเงนิ         

    เงินรับฝาก 1,788,428 382,141 498,079 24,697 - 117,518 - 2,810,863 

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน 106,946 40,491 23,452 37,108 972 10,180 - 219,149 

    หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 7,257 - 7,257 

    หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ - 200 - - 19,057 - - 19,257 

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 7 92 2,082 57,430 76,566 - - 136,177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน∗ 569,767 39,034 10,390 448 - 39,999 - 659,638 

    สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ 2,135 1,500 358 24,776 

 

7,538 48,362 - 84,669 

    เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 14,675 19,505 60,389 333,542 119,025 68 - 547,204 

    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,201,648 436,837 253,321 96,683 4,893 3,002 88,938 2,085,322 

หนีสิ้นทางการเงนิ         

    เงินรับฝาก 1,625,356 334,368 545,557 10,693 - 124,325 - 2,640,299 

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน 105,506 57,564 41,923 21,690 921 16,067 - 243,671 

    หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 7,024 - 7,024 

    หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ - - - - 20,078 - - 20,078 

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - 23 85,217 57,696 - - 142,936 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

 เปล่ียนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี

ถึงภายใน 
1 เดือน 

1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ สินเช่ือ      
ที่มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน∗ 288,557 13,976 18,350 754 - 53,418 - 375,055 

    สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ 42 11 435 1,686 28,634 38,551 - 69,359 

    เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 10,338 59,512 132,982 295,054 94,626 68 - 592,580 

    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,195,368 411,756 244,726 104,321 6,241 5,203 86,998 2,054,613 

หนีสิ้นทางการเงนิ         

    เงินรับฝาก 1,540,819 351,434 465,312 10,500 - 117,532 - 2,485,597 

    รายการระหวา่งธนาคาร         

        และตลาดเงิน 52,264 37,219 23,180 36,478 972 12,386 - 162,499 

    หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 6,703 - 6,703 

    หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่         

       ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน         

       กําไรหรือขาดทนุ - - - - 19,057 - - 19,057 

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - 10 57,388 76,566 - - 133,964 
 

4.3.2.2 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 

ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนในบญัชีเพ่ือการธนาคารเก่ียวข้องกบัฐานะเงินลงทุนสทุธิในสาขาและ

บริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อ

เงินลงทุนและผลการดําเนินงานสุทธิของหน่วยงานในต่างประเทศ ท่ีมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน

ไม่ใช่สกุลเงินบาท ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วรับรู้ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นกําไร

หรือขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 
 

ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีเพ่ือการธนาคารเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนต่ออตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ของธนาคาร

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลกระทบตอ่อตัราสว่น

เงินกองทนุทัง้สิน้ของธนาคารเน่ืองมาจากการแข็งคา่ของคา่เงินสกลุบาทเทียบสกลุตา่งประเทศทกุสกลุเงิน

ร้อยละ 5 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.02 ตามลาํดบั 
 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
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4.4   ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง 

ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถชําระหนีส้ินและภาระผกูพนัตามสญัญา 

วตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ การมีเงินทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะชําระ

ภาระผกูพนัทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ในขณะเดียวกนัยงัสามารถนําเงินทนุไปบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

ในภาวะท่ีตลาดเอือ้อํานวยด้วย  
 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งตามนโยบายและหลกัการท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นผู้ กําหนด 

และสอดคล้องกับเกณฑ์การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องและกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องของทางการโดยมีสายบริหาร

การเงินเป็นหน่วยงานหลกัทําหน้าท่ีบริหารกระแสเงินสดและฐานะสภาพคลอ่งประจําวนั ติดตามภาวะตลาดเงิน และ

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้ และคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงดําเนินกลยุทธ์

การบริหารสภาพคลอ่งตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินกําหนดหน่วยงานความเสีย่งด้านตลาด 

สายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี ้ประเมิน ติดตาม รายงาน และควบคมุสถานะความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยง  

ท่ีกําหนดโดยรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิเป็นประจํา อยา่งน้อยเดือนละครัง้ 
 

ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายโดยแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจากลูกค้า ซึ่งมีการ

กระจายตวัดีทัง้ในด้านประเภทลกูค้าผู้ฝาก ประเภทเงินรับฝาก และอายุครบกําหนด นอกจากนี  ้ธนาคารบริหาร

สภาพคลอ่งผ่านตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซือ้ขายล่วงหน้าและตลาดซือ้คืน 

(Swap and Repurchase Market) โดยอาจดําเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลกั เช่น สกุลเงินบาท และ

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น ธนาคารมุ่งดําเนินการให้มีต้นทุนและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ีเหมาะสมตาม

สภาพตลาดและอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยมีการบริหารฐานะสภาพคลอ่งอย่างใกล้ชิดทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   

ซึง่รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยาวจากตา่งประเทศเพ่ือใช้ในการอํานวยสินเช่ือ

สกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลกูค้าของธนาคารทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุน

ระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด นอกจากแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ท่ีมี

สภาพคลอ่งสงูและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการเพ่ือท่ีจะสามารถรองรับการจ่ายคืนหนีส้ินและภาระผกูพนั

และดําเนินธุรกิจได้อย่างราบร่ืนทัง้ในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต โดยธนาคารดํารงอตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง

ตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ กํากับดูแลในแต่ละประเทศท่ีประกอบการและตามเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิกําหนด 
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ธนาคารมีสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน จําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้ 
 

                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาํหนด 
ระยะเวลา 

สินเช่ือที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน∗ 803,640 2,377 104 - - 806,121 

        สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 8,389 2,339 8,956 52,307 - 71,991 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 10,977 14,017 19,494 - - 44,488 

        เงินลงทนุ 159,928 403,145 102,428 88,179 - 753,680 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 894,237 833,775 586,069 - 106,224 2,420,305 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

        เงินรับฝาก 3,027,500 19,485 - - - 3,046,985 

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     220,568 28,735 921 3,183 - 253,407 

        หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 7,057 - - - - 7,057 

        หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 296 - 20,078 - - 20,374 

        หนีส้ินอนพุนัธ์ 16,088 15,125 19,204 - - 50,417 

        ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 2,488 61,265 57,695 24,055 - 145,503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
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                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาํหนด 
ระยะเวลา 

สินเช่ือที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน∗ 511,527 5,606 104 - - 517,237 

        สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 933 4,905 8,051 44,047 - 57,936 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 21,326 21,766 24,468 - - 67,560 

        เงินลงทนุ 243,383 334,744 100,351 80,916 - 759,394 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 858,828 859,882 545,029 - 104,499 2,368,238 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

        เงินรับฝาก 2,786,155 24,708 - - - 2,810,863 

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     172,121 43,098 972 2,958 - 219,149 

        หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 7,257 - - - - 7,257 

        หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 200 - 19,057 - - 19,257 

        หนีส้ินอนพุนัธ์ 13,608 20,540 22,980 - - 57,128 

        ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 2,181 57,430 54,036∗∗ 22,530∗∗ - 136,177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
∗∗   ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการของปี 2563 ที่นํามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการปีปัจจบุนั 
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                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาํหนด 
ระยะเวลา 

สินเช่ือที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน∗ 659,190 448 - - - 659,638 

        สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 3,993 2,339 7,538 70,799 - 84,669 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 10,592 13,904 19,494 - - 43,990 

        เงินลงทนุ 93,559 356,587 96,990 231,673 - 778,809 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 755,606 726,105 511,671 - 91,940 2,085,322 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

        เงินรับฝาก 2,627,421 12,878 - - - 2,640,299 

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     214,645 28,105 921 - - 243,671 

        หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 7,024 - - - - 7,024 

        หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ - - 20,078 - - 20,078 

        หนีส้ินอนพุนัธ์    15,727 14,981 19,204 - - 49,912 

        ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 23 61,163 57,695 24,055 - 142,936 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
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                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีกาํหนด 
ระยะเวลา 

สินเช่ือที่มีการ
ด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน∗ 374,301 754 - - - 375,055 

        สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 488 1,686 7,608 59,577 - 69,359 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 20,120 21,555 24,468 - - 66,143 

        เงินลงทนุ 191,997 305,335 95,180 222,522 - 815,034 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 730,047 748,304 484,061 - 92,201 2,054,613 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

        เงินรับฝาก 2,471,569 14,028 - - - 2,485,597 

        รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     119,059 42,468 972 - - 162,499 

        หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 6,703 - - - - 6,703 

        หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย       

                   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ - - 19,057 - - 19,057 

        หนีส้ินอนพุนัธ์    12,904 20,328 22,980 - - 56,212 

        ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 10 57,388 54,036∗∗ 22,530∗∗ - 133,964 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗  ไมร่วมรายการคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
∗∗   ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการของปี 2563 ที่นํามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการปีปัจจบุนั 
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4.5 มลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงมลูค่าตามบญัชีและประมาณการมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินสด 62,956 62,956 73,886 73,886 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 805,307 805,307 519,036 519,036 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม     

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 71,991 71,991 57,936 57,936 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 44,488 44,539 67,560 65,831 

เงินลงทนุสทุธิ 753,680 754,940 759,394 789,633 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 2,225,733 2,225,733 2,189,102 2,189,102 

         รวม 3,964,155 3,965,466 3,666,914 3,695,424 

 หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินรับฝาก 3,046,985 3,046,985 2,810,863 2,810,863 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 253,407 253,407 219,149 219,149 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 7,057 7,057 7,257 7,257 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม     

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 20,374 20,374 19,257 19,257 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 50,417 50,683 57,128 55,429 

ตราสารหนีท้ี่ออก 145,119 155,340 135,769 146,243 

เงินกู้ยืม 384 384 408 408 

         รวม 3,523,743 3,534,230 3,249,831 3,258,606 
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                                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินสด 59,394 59,394 70,014 70,014 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 658,870 658,870 374,779 374,779 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม     

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 84,669 84,669 69,359 69,359 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 43,990 43,948 66,143 64,358 

เงินลงทนุสทุธิ 778,809 797,714 815,034 827,016 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 1,914,094 1,914,094 1,896,205 1,896,205 

      รวม 3,539,826 3,558,689 3,291,534 3,301,731 

 หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินรับฝาก 2,640,299 2,640,299 2,485,597 2,485,597 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 243,671 243,671 162,499 162,499 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 7,024 7,024 6,703 6,703 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม     

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 20,078 20,078 19,057 19,057 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 49,912 49,877 56,212 54,455 

ตราสารหนีท้ี่ออก 142,654 152,846 133,599 144,000 

                เงินกู้ยืม 282 282 365 365 

          รวม 3,103,920 3,114,077 2,864,032 2,872,676 
 

 

เงินสด เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้นิ) หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกู้ยืม แสดงมลูคา่ยตุิธรรม

โดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) แสดงมลูคา่ยตุิธรรม

โดยประมาณตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหกัคา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
 

วิธีการและข้อสมมตฐิานท่ีธนาคารใช้ในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงิน ตามท่ีได้เปิดเผย 

มีดงันี ้
 

มลูค่ายตุิธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรัพย์)  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 

เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ิน) หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกู้ ยืม คํานวณด้วยวิธี

กระแสเงินสดคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้องในตลาด  
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ใช้ราคาซือ้ขายในตลาด หรือเทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาด

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะและวนัครบกําหนดใกล้เคียงกัน หรือราคาประเมินของสถาบนัท่ีเช่ือถือได้  
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การคํานวณมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี ้ 

- ตราสารหนีท่ี้ออกจําหนา่ยในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มลูค่ายตุิธรรมคํานวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนของตราสารหนีท่ี้ใช้อ้างอิงท่ีเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สาํหรับตราสารหนีท่ี้มิได้จดทะเบียน

ในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยจะใช้อตัราผลตอบแทนเสนอซือ้เฉลีย่ของสถาบนัการเงินท่ีเช่ือถือได้ 3 แหง่ 

- ตราสารหนีท่ี้ออกจําหนา่ยในตา่งประเทศใช้ราคาประเมินของสถาบนัการเงินในตา่งประเทศท่ีเช่ือถือได้ 
 

การคํานวณมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ 

- ตราสารทนุในความต้องการของตลาดซึ่งมีราคาตลาดท่ีระบไุด้โดยง่าย มลูค่ายตุิธรรมคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซือ้

ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อสิน้วนัทําการสดุท้ายของวนัท่ีรายงาน แตถ้่าหากไมม่ีราคาเสนอซือ้

ครัง้สดุท้ายจะใช้ราคาปิดครัง้สดุท้ายแทน 

- เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุ แสดงมลูคา่ยตุิธรรมด้วยมลูคา่รับซือ้คืน ณ วนัท่ีรายงาน 

- ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้

อย่างแพร่หลายในตลาด ซึ่งอ้างอิงราคาและ/หรือตวัแปรจากตลาด โดยมีการพิจารณาถึงข้อจํากัดในการซือ้ขาย 

สภาพคล่อง และอัตราคิดลดเพ่ือใช้ในการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว เทคนิคการประเมินมูลค่ารวมถึงการใช้

รายการซือ้ขายในตลาดล่าสดุของผู้ ซือ้ขายท่ีมีความรอบรู้เต็มใจ และมีความเป็นอิสระต่อกัน การอ้างอิงมูลค่า

ยุติธรรมในปัจจุบันของเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั การใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด และการใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด 
 

ตราสารหนีท่ี้ออก แสดงมลูคา่ยตุิธรรมโดยประมาณจากราคาซือ้-ขายในตลาด  
 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติ

ในตลาดหลกัระหวา่งผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ ในกรณีท่ีไมม่ีตลาดหลกั ใช้ราคาในตลาดท่ีให้ประโยชน์สงูสดุท่ีธนาคาร

สามารถเข้าทํารายการได้ มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารท่ีมีการเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งถกูกําหนดด้วยราคาเสนอซือ้ขาย 

ตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งเป็นตลาดท่ีมีความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายเพียงพอในการให้ข้อมลูราคาอย่างตอ่เน่ือง หากตลาด

ไมม่ีสภาพคลอ่งหรือสนิทรัพย์หรือหนีส้ินไมไ่ด้ซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง ธนาคารใช้เทคนิคการประเมินมลูคา่ในการวดั

มลูค่ายตุิธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐานท่ีผู้ ร่วมตลาดใช้ในการกําหนดราคาสนิทรัพย์หรือหนีส้ิน และพิจารณาปรับปรุงมลูค่า

ในกรณีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้มลูคา่ยตุิธรรม 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตามระดบัของลําดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รายการที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 8,259 9,082 54,650 71,991 3,244 8,951 45,741 57,936 

          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 505 44,034 - 44,539 448 65,361 22 65,831 

          เงินลงทนุสทุธิ 161,601 543,927 6,466 711,994 123,211 624,497 6,122 753,830 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 296 20,078 - 20,374 200 19,057 - 19,257 

          หนีส้ินอนพุนัธ์ 114 50,569 - 50,683 103 55,326 - 55,429 

รายการที่ไมไ่ด้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          เงินลงทนุสทุธิ 3,331 31,298 8,317 42,946 403 27,638 7,762 35,803 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          ตราสารหนีท้ี่ออก - 155,340 - 155,340 - 146,651 - 146,651 
 

 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

รายการที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 2,802 6,886 74,981 84,669 1,441 2,939 64,979 69,359 

          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 502 43,446 - 43,948 444 63,892 22 64,358 

          เงินลงทนุสทุธิ 99,598 520,923 6,381 626,902 87,758 569,017 5,993 662,768 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วย         

             มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ - 20,078 - 20,078 - 19,057 - 19,057 

          หนีส้ินอนพุนัธ์ - 49,877 - 49,877 - 54,455 - 54,455 

รายการที่ไมไ่ด้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

    สินทรัพย์ทางการเงิน         

          เงินลงทนุสทุธิ 429 8,142 162,241 170,812 403 7,446 156,399 164,248 

    หนีส้ินทางการเงิน         

          ตราสารหนีท้ี่ออก - 152,846 - 152,846 - 144,365 - 144,365 
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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 
 

4.6    การดํารงเงินกองทนุ 

ธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะของเงินกองทนุให้อยูใ่นระดบัเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุยทุธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้

กรอบความเสีย่งท่ียอมรับได้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวงัของตลาด  โดยธนาคารมีการ

ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือประกอบการวางแผนการ

ดําเนินการด้านเงินกองทนุตามความเหมาะสม 
 

ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลเงินกองทนุตามแนวทาง Basel III ของ ธปท. กําหนดให้ธนาคารดํารงอตัราสว่นเงินกองทุน

สว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพ่ิมเติมจากการดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุ

ขัน้ตํ่า อีกมากกว่าร้อยละ 2.50 และในเดือนกนัยายน 2560 ธปท. ได้ออกประกาศเร่ือง แนวทางการระบแุละการกํากบั

ดูแลธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIB) 

โดยกําหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนยัต่อความเสี่ยงเชิงระบบต้องดํารงเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับ

ความเสยีหาย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่งเพ่ิมเติม

จากการดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ตํ่าอีกร้อยละ 1 ทัง้นี ้อตัราสว่นการดํารงเงินกองทนุขัน้ตํ่าและเงินกองทนุสว่นเพิ่ม

เพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤตตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง เป็นดงันี ้
 

 อัตราร้อยละ 
 30 มิถุนายน 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. อาจกําหนดให้มีการดํารงเงินกองทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความเสี่ยงเชิงระบบท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วง

เศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) เพ่ิมอีกสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.50  
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ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งและเงินกองทนุ

ตามกฎหมายตามเกณฑ์ท่ี ธปท. กําหนดตามแนวทาง Basel III ดงันี ้
                                 

                                                                               อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      

    ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.04 14.89 16.48 16.33 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.90 15.76 17.41 17.28 

อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 18.37 18.34 20.09 20.10 
 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 439,040 431,381 440,307 428,010 

   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 415,274 407,621 416,715 404,418 

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

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

ทนุสํารองตามกฎหมาย 25,500 25,000 25,500 25,000 

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

กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 184,550 185,859 169,427 170,314 

รายการอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 57,561 47,386 57,433 53,184 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1      

     ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (39,271) (37,558) (22,579) (31,014) 

   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 23,766 23,760 23,592 23,592 

     

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 68,411 70,686 67,726 69,839 

     

เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 507,451 502,067 508,033 497,849 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารไม่มีเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับการให้สินเช่ือแก่

กลุม่ลกูหนีร้ายใหญ่ 
 

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดํารงเงินกองทนุของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามประกาศ ธปท. เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูการดํารงเงินกองทนุสาํหรับธนาคารพาณิชย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูการดํารงเงินกองทนุสาํหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

และเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง 
 

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

วนัท่ีเปิดเผยข้อมลู       30 เมษายน 2564 

ข้อมลู ณ วนัท่ี            31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 



  
 

- 63 - 
 

 

5.  การใช้ดุลพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ 

5.1  การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ธนาคารมีการใช้ดลุพินิจในการวดัมูลค่าผลขาดทนุจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมาณการจํานวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต 

รวมถึงมลูคา่ของหลกัประกนั และการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีย่งด้านเครดิต การประมาณการเหลา่นีเ้ป็นผล

จากการนําปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยมาประมวลผล การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อระดับค่าเผื่อ

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ท่ีแตกตา่งกนั 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นผลที่ได้จากการคํานวณโดยใช้โมเดลที่ซ ับซ้อน และการใช้   

ข้อสมมติฐานเก่ียวกบัทางเลอืกในการใช้ตวัแปรต่าง ๆ ส่วนประกอบของโมเดลท่ีใช้ในการคํานวณท่ีเป็นการใช้ดลุพินิจ 

และประมาณการทางบญัชีประกอบด้วย  

  - โมเดลภายในธนาคารเพื่อใช้ในการพิจารณาระดบัความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีผลต่อการกําหนดความน่าจะเป็น

ของการผิดนดัชําระหนี ้

  - เง่ือนไขในการประเมินการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี่ยงด้านเครดิตรวมถึงเกณฑ์เชิงคณุภาพ ซึ่งสง่ผลให้

ต้องกนัเงินสํารองค่าเผื ่อผลขาดทนุด้วยจํานวนเท่ากบัผลขาดทนุด้านเครดิตที ่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ

(Lifetime Expected Credit Loss - Lifetime ECL) 

  - การจัดกลุม่สินทรัพย์ทางการเงินที่มีลกัษณะความเสี่ยงด้านเครดิตคล้ายคลึงกันสําหรับกรณีการกันเงินสํารอง

แบบกลุม่ลกูหนี ้

  - การพัฒนาโมเดลท่ีใช้ในการคํานวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ รวมถึงสตูรการคํานวณและ

ทางเลอืกในการใช้ตวัแปรตา่ง ๆ 

  - การกําหนดความสมัพนัธ์ระหว่าง สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต ข้อมลูเชิงเศรษฐกิจ และมลูค่าหลกัประกนั ซึ่งมี

ผลกระทบต่อความน่าจะเป็นของการผิดนัดชําระหนี ้ฐานะความเสี่ยงเมื่อมีการผิดนัดชําระ และความเสียหาย         

ท่ีอาจจะเกิดขึน้เมื่อมีการผิดนดัชําระ 

  - การพิจารณาการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงนํา้หนักของสถานการณ์

ดงักลา่ว เพ่ือใช้ในการกําหนดข้อมลูทางเศรษฐกิจในโมเดลสําหรับการคํานวณคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้    
 

ธนาคารมีนโยบายที่จะทบทวนโมเดลที่ใช้ในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นประจํา 

โดยใช้ประสบการณ์จากข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีเกิดขึน้จริง และปรับปรุงเมื่อจําเป็น 
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5.2      ประมาณการหนีส้นิ 

ธนาคารต้องใช้ดุลพินิจและข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน โดย

พิจารณาจากลกัษณะของรายการและสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดประมาณการหนีส้ิน ความเป็นไปได้ของการสูญเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชําระหนีส้ินดงักล่าว รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดสทุธิท่ีจะจ่ายในอนาคต 

ทัง้นี ้การพิจารณาได้ทําขึน้จากประสบการณ์และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดทํางบการเงิน โดยมีการทบทวนจํานวน

ท่ีประมาณไว้อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 
 

สาํหรับการประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่พนกังานหลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์  มีการ

ประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นผู้คํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึง่ต้องใช้ข้อสมมติทางการเงิน 

เช่น อตัราคิดลด ระดบัเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนาคต เป็นต้น ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ เช่น อตัรามรณะ 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน เป็นต้น  
 

5.3     มลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กรณีที่สินทรัพย์และหนีส้ินไม่ได้ซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ธนาคารกําหนดมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิค

การประเมินมลูคา่ท่ีใช้อยา่งแพร่หลายในตลาด รวมถงึการอ้างอิงกบัราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีมีลกัษณะ

คล้ายคลงึกนั การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และโมเดลการคํานวณราคา 
 

ธนาคารได้ใช้ดลุพินิจท่ีดีท่ีสดุในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  อยา่งไรก็ตามวิธีประมาณการและ

สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นการคาดการณ์  ดังนัน้การใช้วิธีการประมาณ และ/หรือ 

สมมติฐานในสภาวะการณ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไปอาจจะมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัตอ่มลูคา่ยตุิธรรมท่ีประมาณไว้ 
 

5.4 คา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ความนิยม  

การจัดทําการทดสอบการด้อยค่าโดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรายปี หรือเมื่อม ี   

ข้อบ่งชีว้่าค่าความนิยมอาจเกิดการด้อยค่า  มลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนท่ีนํามาใช้ในการเปรียบเทียบนัน้ถกูประมาณการ

จากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานของการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ในการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อตัราการเติบโตและอตัราคิดลดท่ีนํามาใช้ เกิดจากการใช้ดุลพินิจท่ีดีท่ีสดุของ

ธนาคาร ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป อย่างไรก็ดีธนาคารได้มีการทบทวนการ

ประมาณการดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 
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6.   ข้อมูลเพิ่มเติม 

6.1     การจดัประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน 

 การจดัประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

กาํหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
กาํหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด          - - - - 62,956 62,956 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงินสทุธิ          - - - - 805,307 805,307 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั       

   มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน       

   กําไรหรือขาดทนุ 71,991 - - - - 71,991 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 44,488 - - - - 44,488 

เงินลงทนุสทุธิ - - 622,907 89,087 40,782 752,776 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       

   ดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ - - - - 2,225,733 2,225,733 

        รวม 116,479 - 622,907 89,087 3,134,778 3,963,251 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝาก - - - - 3,046,985 3,046,985 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงิน - - - - 253,407 253,407 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - 7,057 7,057 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่       

   ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร       

   หรือขาดทนุ 296 20,078 - - - 20,374 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 50,417 - - - - 50,417 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 145,503 145,503 

        รวม 50,713 20,078 - - 3,452,952 3,523,743 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

กาํหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
กาํหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด          - - - - 73,886 73,886 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงินสทุธิ          - - - - 519,036 519,036 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั       

   มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       

   กําไรหรือขาดทนุ 57,936 - - - - 57,936 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 67,560 - - - - 67,560 

เงินลงทนุสทุธิ - - 639,438 80,160 38,884 758,482 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       

   ดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ - - - - 2,189,102 2,189,102 

        รวม 125,496 - 639,438 80,160 2,820,908 3,666,002 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝาก - - - - 2,810,863 2,810,863 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงิน - - - - 219,149 219,149 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - 7,257 7,257 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่       

   ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร       

   หรือขาดทนุ 200 19,057 - - - 19,257 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 57,128 - - - - 57,128 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 136,177 136,177 

        รวม 57,328 19,057 - - 3,173,446 3,249,831 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

กาํหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
กาํหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด - - - - 59,394 59,394 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงินสทุธิ - - - - 658,870 658,870 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั       

   มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       

   กําไรหรือขาดทนุ 84,669 - - - - 84,669 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 43,990 - - - - 43,990 

เงินลงทนุสทุธิ - - 539,651 87,252 7,553 634,456 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       

   ดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ - - - - 1,914,094 1,914,094 

        รวม 128,659 - 539,651 87,252 2,639,911 3,395,473 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝาก - - - - 2,640,299 2,640,299 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงิน - - - - 243,671 243,671 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - 7,024 7,024 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่       

   ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร       

   หรือขาดทนุ - 20,078 - - - 20,078 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 49,912 - - - - 49,912 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 142,936 142,936 

        รวม 49,912 20,078 - - 3,033,930 3,103,920 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

กาํหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
กาํหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจาํหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด - - - - 70,014 70,014 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงินสทุธิ - - - - 374,779 374,779 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั       

   มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       

   กําไรหรือขาดทนุ 69,359 - - - - 69,359 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 66,143 - - - - 66,143 

เงินลงทนุสทุธิ - - 584,904 77,864 7,677 670,445 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       

   ดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ - - - - 1,896,205 1,896,205 

        รวม 135,502 - 584,904 77,864 2,348,675 3,146,945 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝาก - - - - 2,485,597 2,485,597 

รายการระหวา่งธนาคารและ       

   ตลาดเงิน - - - - 162,499 162,499 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม - - - - 6,703 6,703 

หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่       

   ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร       

   หรือขาดทนุ - 19,057 - - - 19,057 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 56,212 - - - - 56,212 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 133,964 133,964 

        รวม 56,212 19,057 - - 2,788,763 2,864,032 
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6.2 เงินสด                           

เงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

           เงินสด 60,541 73,443 56,979 69,571 

           เงินสดรับลว่งหน้าจากธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์     

               และบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,415 443 2,415 443 

                รวม  62,956 73,886 59,394 70,014 
 

6.3     ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

รายการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสดท่ีสาํคญั สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ       

    ในสว่นของเจ้าของเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 1,330 (6,384) 1,452 (6,487) 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ - - - 8,949 

หนีส้ินอ่ืนเพ่ิมขึน้ - 8,949 - 8,949 

ทรัพย์สินรอการขายที่เพ่ิมขึน้จากการรับชําระหนี/้     

    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งานแล้ว 466 653 350 653 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาอาคารโอนเข้ากําไรสะสม 524 489 494 477 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพ่ิมขึน้ - 11,510 - 11,190 

การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไมใ่ชเ่งินสดของ     

    ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม     

        ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (9,107) (3,354) (9,042) (3,354) 

        การตดัจําหน่ายสว่นลดมลูคา่ 13 15 13 15 
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6.4     รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ในประเทศ   

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู 519,423 236,927 

ธนาคารพาณิชย์ 35,770 8,879 

สถาบนัการเงินอ่ืน 17,316 15,800 

        รวม 572,509 261,606 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 31 18 

หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (78) (57) 

        รวมในประเทศ 572,462 261,567 

ต่างประเทศ   

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 91,919 113,288 

เงินเยน 10,503 19,343 

เงินยโูร 913 8,246 

เงินสกลุอ่ืน 130,277 114,754 

        รวม 233,612 255,631 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 164 2,181 

หกั   คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (931) (343) 

        รวมตา่งประเทศ 232,845 257,469 

        รวมในประเทศและต่างประเทศ                                                 805,307 519,036 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31ธันวาคม 2563 

ในประเทศ   

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู 519,423 236,927 

ธนาคารพาณิชย์ 28,716 502 

สถาบนัการเงินอ่ืน 17,316 15,800 

        รวม 565,455 253,229 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 30 17 

หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (78) (57) 

        รวมในประเทศ 565,407 253,189 

ต่างประเทศ   

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 54,635 72,161 

เงินเยน 9,746 18,659 

เงินยโูร 613 7,689 

เงินสกลุอ่ืน 29,190 23,317 

        รวม 94,184 121,826 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 97 74 

หกั   คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (818) (310) 

        รวมตา่งประเทศ 93,463 121,590 

        รวมในประเทศและต่างประเทศ                                                 658,870 374,779 
 

6.5 สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

6.5.1  สนิทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 6 - 6 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย 5,830 1,718 5,756   1,718 

   ตราสารหนีภ้าคเอกชน - 249 - 249 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ 2,506 3,953 - - 

ตราสารทนุในความต้องการของตลาดในประเทศ 2,951 1,804 - - 

อ่ืน ๆ 118 109 - - 

        รวม  11,405 7,839 5,756 1,973 
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6.5.2  อ่ืน ๆ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 48,227 38,856 68,171 57,523 

เงินลงทนุในตราสารทนุ 12,359 11,241 10,742 9,863 

        รวม 60,586 50,097 78,913 67,386 

              รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ     

                 ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

                 ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 71,991 57,936 84,669 69,359 
 

6.6       สนิทรัพย์และหนีส้นิอนพุนัธ์ 

มลูคา่ยตุิธรรมและจํานวนเงินตามสญัญาแบง่ตามประเภทความเสีย่งสาํหรับอนพุนัธ์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงนิ มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงนิ 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลี่ยน 20,459 23,356 1,441,317 38,173 23,808 1,329,347 

อตัราดอกเบีย้ 23,517 26,951 1,223,728 28,918 33,221 1,172,610 

อ่ืน ๆ 512 110 6,506 469 99 6,262 

        รวม 44,488 50,417 2,671,551 67,560 57,128 2,508,219 
 

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงนิ มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงนิ 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลี่ยน 19,970 22,997 1,364,813 36,759 23,025 1,265,380 

อตัราดอกเบีย้ 23,517 26,915 1,222,621 28,918 33,187 1,170,629 

อ่ืน ๆ 503 - 1,853 466 - 2,434 

        รวม 43,990 49,912 2,589,287 66,143 56,212 2,438,443 
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ตราสารอนพุนัธ์ คือ ตราสารทางการเงินท่ีมลูค่าผนัแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรท่ีอ้างอิงในสญัญา เช่น 

อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น ดชันีราคา ดชันีอตัรา หรือมลูคา่ของสนิทรัพย์อ้างอิง  เป็นต้น  จํานวนเงินตามสญัญาของ

ตราสารอนพุนัธ์แสดงให้เห็นถึงระดบัของความผกูพนัของธนาคารในตราสารอนพุนัธ์แตล่ะประเภท แตม่ิได้สะท้อนให้เห็นถึง

ความเสีย่งด้านตลาดและด้านเครดิต ตราสารอนพุนัธ์ท่ีสาํคญัของธนาคารมีดงันี ้ 
 

ตราสารอนพุนัธ์ด้านอตัราแลกเปลีย่น 

- สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คือ สญัญาท่ีกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอนาคต 

โดยในสญัญาจะระบใุห้มีการสง่มอบเงินสดระหวา่งคูส่ญัญาด้วยอตัราแลกเปลีย่นท่ีระบไุว้ในสญัญา ณ วนัท่ีกําหนดไว้

ในอนาคต 

- สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ตา่งสกลุเงิน คือ สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการแลกเปลีย่นเงินต้นและดอกเบีย้ระหวา่ง

สองสกลุเงินกบัคูส่ญัญาตามระยะเวลาท่ีตกลง 
 

ตราสารอนพุนัธ์ด้านอตัราดอกเบีย้  

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ คือ สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการแลกเปลีย่นดอกเบีย้กบัคูส่ญัญาตามระยะเวลาท่ีตกลงกนั

ในสกลุเงินเดียวกบัเงินต้น โดยจะไมม่ีการแลกเปลีย่นเงินต้น 
 

การบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง 

ธนาคารทําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ตา่งสกลุเงิน และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ในการปอ้งกนัความเสีย่ง

ฐานะเปิดต่อการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงประเภทอตัราดอกเบีย้คงท่ีรวมถึง

ความเสี่ยงที่เกิดจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชี

สาํหรับตราสารอนพุนัธ์ท่ีใช้ปอ้งกนัความเสีย่งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมสีนิทรัพย์อนพุนัธ์ จํานวน

318 ล้านบาท และ 363 ล้านบาท และหนีส้นิอนพุนัธ์ จํานวน 1,852 ล้านบาท และ 1,941 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

ธนาคารทําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ต่างสกุลเงินในการป้องกนัความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนในกระแสเงินสด

ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเสี่ยงประเภทอตัราดอกเบีย้ลอยตวัหรืออตัราดอกเบีย้คงท่ีรวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชีสําหรับตราสารอนพุนัธ์ท่ีใช้

ป้องกนัความเสี่ยงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีสนิทรัพย์อนพุนัธ์ จํานวน 580 ล้านบาท และ 

1,008 ล้านบาท และหนีส้นิอนพุนัธ์ จํานวน 851 ล้านบาท และ 511 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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6.7   เงินลงทนุสทุธิ 

6.7.1  เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 

 ตัดจาํหน่าย ตัดจาํหน่าย ตัดจาํหน่าย ตัดจาํหน่าย 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วย     

  ราคาทนุตดัจําหน่าย     

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย         28,904 26,443 6,531 7,030 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ     12,772 12,448 1,913 651 

            รวม 41,676 38,891 8,444 7,681 

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต     

          ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (894) (7) (891) (4) 

            รวม 40,782 38,884 7,553 7,677 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วย     

  มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     

    หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทย         427,962 458,728 427,962 458,728 

    ตราสารหนีภ้าคเอกชน 23,048 31,676 23,048 31,676 

    ตราสารหนีต้า่งประเทศ     165,380 141,594 82,124 87,060 

    อ่ืน ๆ 6,517 7,440 6,517 7,440 

          รวม 622,907 639,438 539,651 584,904 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขีน้ 3,730 2,888 3,705 2,837 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทนุในตราสารทนุที่กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วย     

  มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาด           

      ในประเทศ 60,454 51,677 58,808 49,546 

    ตราสารทนุในความต้องการของตลาด           

      ตา่งประเทศ 20,336 20,649 20,336 20,649 

    อ่ืน ๆ 8,297 7,834 8,108 7,669 

          รวม 89,087 80,160 87,252 77,864 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 752,776 758,482 634,456 670,445 
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สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ธนาคารได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน ที่กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ธนาคารยงัคงถือไว้ 

สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 804 ล้านบาท และ 882 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 780 

ล้านบาท และ 788 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ธนาคารได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน ที่กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ธนาคารยงัคงถือไว้ 

สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 1,307 ล้านบาท และ 1,368 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 

1,258  ล้านบาท และ 1,274 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการดํารงอยู่ของกิจการ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเข้าข่ายถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แตม่ีผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษัทจดทะเบียนท่ี

เข้าข่ายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจํานวน 35 บริษัท ราคาทุน 

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 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีหนีส้ินอ่ืนจากรายการดงักลา่ว

คงเหลือ จํานวน 328 ล้านบาท  
 

6.7.2  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินลงทนุในหุ้นของบริษัทอ่ืน

ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วและไม่เข้าขา่ยเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยจําแนก

เป็นกลุม่ ดงันี ้
 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 452 1 452 1 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 1,426 939 1,426 939 

การสาธารณปูโภคและบริการ 21 21 21 21 

อ่ืน ๆ 2,268 2,327 2,268 2,327 

        รวม 4,167 3,288 4,167 3,288 
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6.8      เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ      

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
           ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงนิลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

           บริษัทร่วม                          

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั∗ บริการ หุ้นสามญั     69.08     69.08 362 362 6 26 

บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั บริการ หุ้นสามญั     30.00     30.00 15 15 466 457 

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั บริการ หุ้นสามญั     22.17     22.17 118 118 89 95 

บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั บริการ หุ้นสามญั     14.26     14.26 13 13 343 333 

   รวม     508 508 904 911 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่     (238) (2) - - 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     270 506 904 911 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
∗  ธนาคารมีเพียงอํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารแต่ไม่ถึงระดบัควบคมุ 
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           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           

ที่ลงทุน 
ร้อยละของหลักทรัพย์        

ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   30 มิถุนายน 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

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     (333) (97) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     144,353 144,589 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                 
∗  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  
 

ดังนัน้  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 

อ่ืน ๆ 21,252 

                รวมสินทรัพย์ 375,753 

หนีสิ้น  

เงินรับฝาก 299,893 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,348 

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 733 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 403 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 3,469 

อ่ืน ๆ 5,125 

                รวมหนีสิ้น 313,971 

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมาสทุธิ 61,782 

หกั สว่นได้เสียที่ไมมี่อํานาจควบคมุ (796) 

บวก คา่ความนิยม 20,595 

เงินสดจา่ยสทุธิ 81,581 
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ในการนีซ้ึ่งเป็นไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร หน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas 

Jasa Keuangan - OJK) ได้อนมุตัิให้ทําการควบรวมสาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเข้ากบัเครือข่ายสาขาของ

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค โดยเมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 สาขาของธนาคารในประเทศอินโดนีเซียได้โอนสินทรัพย์

และหนีส้ินของสาขาภายใต้เกณฑ์ทางการอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงสว่นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุได้ ไปยงัเพอร์มาตา สง่ผลให้

สนิทรัพย์ หนีส้นิ และสว่นทนุของเพอร์มาตาเพ่ิมขึน้ 
 

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 
 

ข้อมลูทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทัง้หมดท่ีแตล่ะรายไมม่ีสาระสาํคญั มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

กําไรสทุธิ 209 196 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 209 196 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

กําไรสทุธิ 454 438 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 454 438 
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6.9   เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 

6.9.1  จําแนกตามประเภทสนิเช่ือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 105,898 105,064 86,219 85,394 

เงินให้กู้ยืม 1,952,395 1,869,431 1,653,526 1,592,004 

ตัว๋เงิน 352,720 384,482 343,652 375,349 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 3,779 4,000 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงิน 914 1,013 - - 

อ่ืน ๆ 4,599 4,248 1,925 1,866 

       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,420,305 2,368,238 2,085,322 2,054,613 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 6,839 6,431 5,630 5,126 

       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,427,144 2,374,669 2,090,952 2,059,739 

หกั   คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (201,411) (185,567) (176,858) (163,534) 

        รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ                                  2,225,733 2,189,102 1,914,094 1,896,205 
 

6.9.2  จําแนกตามประเภทการจดัชัน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 เงนิให้สินเช่ือ 
 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

รายการที่ไมมี่การด้อยคา่ด้านเครดิต  3,115,391 2,781,073 2,648,375 2,337,689 

รายการที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต 111,035 104,401 96,586 91,978 

    รวม 3,226,426 2,885,474 2,744,961 2,429,667 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มี

การด้อยค่าด้านเครดิตท่ีมีการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้ว จํานวน 52,961 ล้านบาท และ 46,338 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มี

การด้อยค่าด้านเครดิตท่ีมีการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้ว จํานวน 48,254 ล้านบาท และ 43,074 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  
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6.9.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่า

ด้านเครดิต โดยรวมรายการเงินให้กู้ยืมระหวา่งธนาคารและตลาดเงินแตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้างรับ ดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต     

  ก่อนหกัคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต     

  ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 111,035 104,401 96,586 91,978 

อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดิตตอ่เงินให้สินเช่ือรวม 3.67 3.91 3.65 4.00 

เงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต     

  หลงัหกัคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติ     

  ที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 34,993 34,560 30,891 31,173 

อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดิตสทุธิตอ่เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1.19 1.39 1.20 1.46 
 

6.9.4  จําแนกตามถ่ินท่ีอยูข่องลกูหนี ้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ในประเทศ 1,632,730 1,644,613 1,622,911 1,635,042 

ตา่งประเทศ 787,575 723,625 462,411 419,571 

        รวม  2,420,305 2,368,238 2,085,322 2,054,613 
 

6.9.5  จําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

การเกษตรและเหมืองแร่ 88,666 78,175 62,384 52,766 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 813,199 791,828 679,768 663,820 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 206,453 211,510 169,900 178,453 

การสาธารณปูโภคและบริการ 572,550 539,151 519,934 495,571 

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่าศยั 309,432 302,142 261,326 259,977 

อ่ืน ๆ 430,005 445,432 392,010 404,026 

        รวม                       2,420,305 2,368,238 2,085,322 2,054,613 
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6.9.6 จําแนกตามประเภทการจัดชัน้และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

                                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 
 เงนิให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต          

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไมมี่การเพ่ิมขึน้     

  อยา่งมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต 2,178,418 59,878 1,884,368 52,541 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้     

  อยา่งมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต 135,344 63,070 107,807 56,272 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดติ 113,382 78,463 98,777 68,045 

          รวม 2,427,144 201,411 2,090,952 176,858 
 

 

                                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563 
 เงนิให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต          

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไมมี่การเพ่ิมขึน้     

  อยา่งมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต 2,128,431 51,013 1,852,036 44,064 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้     

  อยา่งมีนยัสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต 139,983 62,750 114,010 56,765 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยคา่     

  ด้านเครดิต 106,255 71,804 93,693 62,705 

          รวม 2,374,669 185,567 2,059,739 163,534 
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6.10 ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 

ทรัพย์สนิรอการขาย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพิ่มขึน้ จาํหน่าย อ่ืน ๆ ยอดปลายงวด 

ทรัพย์สินที่ได้จากการชําระหนี ้      

อสงัหาริมทรัพย์ 17,247 429 (628) 71 17,119 

สงัหาริมทรัพย์ 78 23 - (27) 74 

        รวม 17,325 452 (628) 44 17,193 

    อ่ืน ๆ 21 33 (53) - 1 

    รวมทรัพย์สินรอการขาย 17,346 485 (681) 44 17,194 

    หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (7,592) (226) 35 11 (7,772) 

    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                9,754 259 (646) 55 9,422 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี ยอดต้นปีของ

บริษัทย่อย         

ณ วันที่ซือ้ธุรกิจ 

เพิ่มขึน้ จาํหน่าย อ่ืน ๆ ยอดปลายปี 

ทรัพย์สินที่ได้จากการชําระหนี ้       

อสงัหาริมทรัพย์ 15,910 996 1,407 (1,041) (25) 17,247 

สงัหาริมทรัพย์ 69 45 228 (263) (1) 78 

        รวม 15,979 1,041 1,635 (1,304) (26) 17,325 

    อ่ืน ๆ - 6 26 (11) - 21 

    รวมทรัพย์สินรอการขาย 15,979 1,047 1,661 (1,315) (26) 17,346 

    หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (6,616) (242) (1,136) 396 6 (7,592) 

    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                9,363 805 525 (919) (20) 9,754 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชําระหนี ้จํานวน 17,119 ล้านบาท 

ซึ่งประกอบด้วยอสงัหาริมทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 11,543 ล้านบาท และประเมินราคา

โดยผู้ประเมินภายใน จํานวน 5,576 ล้านบาท  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชําระหนี ้จํานวน 17,247 ล้านบาท 

ซึ่งประกอบด้วยอสงัหาริมทรัพย์ที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 11,643 ล้านบาท และประเมินราคา

โดยผู้ประเมินภายใน จํานวน 5,604 ล้านบาท  
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                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพิ่มขึน้ จาํหน่าย ยอดปลายงวด 

ทรัพย์สินที่ได้จากการชําระหนี ้     

อสงัหาริมทรัพย์ 13,106 368 (383) 13,091 

สงัหาริมทรัพย์ 30 - - 30 

        รวม 13,136 368 (383) 13,121 

    หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (5,382) 25 32 (5,325) 

   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                7,754 393 (351) 7,796 
 

 

                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึน้ จาํหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพย์สินที่ได้จากการชําระหนี ้     

อสงัหาริมทรัพย์ 12,831 1,229 (954) 13,106 

สงัหาริมทรัพย์ 69 22 (61) 30 

        รวม 12,900 1,251 (1,015) 13,136 

    หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (4,532) (1,061) 211 (5,382) 

   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                8,368 190 (804) 7,754 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารมีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้จากการชําระหนี ้จํานวน 13,091 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 8,004 ล้านบาท และประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 

จํานวน 5,087 ล้านบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้จากการชําระหนี ้จํานวน 13,106 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก จํานวน 8,023 ล้านบาท และประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 

จํานวน 5,083 ล้านบาท  
 

ธนาคารได้เปิดเผยรายการที่เกิดขึน้ตามประกาศ ธปท. เร่ือง ข้อกําหนดเก่ียวกับการบนัทึกบญัชีของสถาบนัการเงิน 

หมวดการบญัชีสาํหรับการขายทรัพย์สนิรอการขาย ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีรายการดงักลา่ว ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

  30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ      
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   

รอการขาย 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ       
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    

รอการขาย 

ขายให้บคุคลทัว่ไป ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ 5 - - 5 5 - 

ขายให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรายได้ทัง้จํานวน - 91 (5) - 52 (11) 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

  30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ      
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   

รอการขาย 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ       
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    

รอการขาย 

ขายให้บคุคลทัว่ไป ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ 5 - - 5 5 - 

ขายให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรายได้ทัง้จํานวน - 172 (11) - 115 (18) 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

  30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ      
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   

รอการขาย 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ       
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    

รอการขาย 

ขายให้บคุคลทัว่ไป ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ 5 - - 5 5 - 

ขายให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรายได้ทัง้จํานวน - 66 (2) - 38 (4) 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

  30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ      
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   

รอการขาย 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

รอการ       
ตัดบัญชี 

กาํไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    

รอการขาย 

ขายให้บคุคลทัว่ไป ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ 5 - - 5 5 - 

ขายให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรายได้ทัง้จํานวน - 124 (3) - 90 (10) 
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6.11  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

   ยอดต้นงวด เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จาํหน่าย/ 
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายงวด 

ยอดต้นงวด ค่าเส่ือม 
ราคา 

จาํหน่าย/ 
โอน 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายงวด 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 

ที่ดิน            

    ราคาทนุเดิม 8,938 - (20) 121 9,039 - - - - - 9,039 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 31,869 - - 363 32,232 - - - - - 32,232 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (494) - - (10) (504) - - - - - (504) 

อาคาร            

    ราคาทนุเดิม 2,689 157 (3) 71 2,914 403 140 (2) 134 675 2,239 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 13,847 - - 79 13,926 1,175 636 - (8) 1,803 12,123 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (169) - - (3) (172) (6) (4) - - (10) (162) 

อุปกรณ์ 24,474 665 (426) 107 24,820 20,452 874 (298) 70 21,098 3,722 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 7,389 601 (104) 276 8,162 2,578 973 (368) 69 3,252 4,910 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,323 24 (49) 141 3,439 2,971 53 (35) 176 3,165 274 

อ่ืน ๆ 757 154 (154) 1 758 - - - - - 758 

        รวม 92,623 1,601 (756) 1,146 94,614 27,573 2,672 (703) 441 29,983 64,631 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 87 - 
 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

 ยอด    
ต้นปี 

ยอด   
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย    

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

รายการ
ปรับปรุง
ต้นงวด 

เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จาํหน่าย/ 
โอนออก 

สุทธิของ
ค่าเส่ือม

ราคา
สะสม 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ยอด   
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย    

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

ค่าเส่ือม 
ราคา 

จาํหน่าย/ 
โอน 

โอน
ออกไป
สุทธิกับ
ราคาทุน 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 

ที่ดิน                 

    ราคาทนุเดิม 7,505 793 - 554 (5) - 91 8,938 - - - - - - - 8,938 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 20,661 3,492 - 7,845 (70) - (59) 31,869 - - - - - - - 31,869 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (676) - - (4) 218 - (32) (494) - - - - - - - (494) 

อาคาร                 

    ราคาทนุเดิม 3,257 413 - 203 (591) (649) 56 2,689 948 184 218 (364) (649) 66 403 2,286 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 12,274 607 - 1,210 (251) - 7 13,847 5,395 323 1,250 (5,791) - (2) 1,175 12,672 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (207) - - (36) 86 - (12) (169) (59) - (11) 69 - (5) (6) (163) 

อุปกรณ์ 22,525 2,224 - 930 (1,214) - 9 24,474 18,946 1,064 1,550 (1,115) - 7 20,452 4,022 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 2,129 4,733 824 (378) - 81 7,389 - 1,215 1,655 (263) - (29) 2,578 4,811 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 149 655 - 2,811 (265) - (27) 3,323 123 528 173 2,163 - (16) 2,971 352 

อ่ืน ๆ 619 40 - 387 (287) - (2) 757 - - - - - - - 757 

        รวม 66,107 10,353 4,733 14,724 (2,757) (649) 112 92,623 25,353 3,314 4,835 (5,301) (649) 21 27,573 65,050 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

 ยอด      
ต้นงวด 

เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จาํหน่าย/ 
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายงวด 

ยอด       
ต้นงวด 

ค่าเส่ือม 
ราคา 

จาํหน่าย/ 
โอน 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายงวด 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 

ที่ดิน            
    ราคาทนุเดิม 7,605 - - 72 7,677 - - - - - 7,677 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 28,190 - - 228 28,418 - - - - - 28,418 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (493) - - (11) (504) - - - - - (504) 

อาคาร            

    ราคาทนุเดิม 1,458 2 - 23 1,483 175 52 - 1 228 1,255 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 12,916 - - 44 12,960 836 618 - 1 1,455 11,505 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (168) - - (4) (172) (5) (5) - - (10) (162) 

อุปกรณ์ 21,354 386 (79) 53 21,714 18,676 661 (77) 46 19,306 2,408 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,571 500 (16) 162 5,217 1,178 633 (12) 4 1,803 3,414 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,507 4 (2) 113 2,622 2,343 22 (2) 110 2,473 149 

อ่ืน ๆ 723 148 (145) - 726 - - - - - 726 

        รวม 78,663 1,040 (242) 680 80,141 23,203 1,981 (91) 162 25,255 54,886 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

 ยอด     
ต้นปี 

รายการ
ปรับปรุง

ต้นปี 

เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จาํหน่าย/ 
โอนออก 

สุทธิของ  
ค่าเส่ือม

ราคาสะสม 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด       
ต้นปี 

ค่าเส่ือม 
ราคา 

จาํหน่าย/ 
โอน 

โอนออกไป
สุทธิกับ
ราคาทุน 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 

ที่ดิน               

    ราคาทนุเดิม 7,499 - - (5) - 111 7,605 - - - - - - 7,605 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 20,608 - 7,573 (18) - 27 28,190 - - - - - - 28,190 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (676) - (3) 219 - (33) (493) - - - - - - (493) 

อาคาร               

    ราคาทนุเดิม 2,214 - 141 (444) (502) 49 1,458 773 107 (218) (502) 15 175 1,283 

    สว่นที่ตีราคาเพ่ิม (พ.ศ. 2563) 12,230 - 914 (251) - 23 12,916 5,374 1,225 (5,769) - 6 836 12,080 

    สว่นที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2563) (207) - (35) 86 - (12) (168) (59) (10) 69 - (5) (5) (163) 

อุปกรณ์ 21,537 - 727 (923) - 13 21,354 18,197 1,389 (919) - 9 18,676 2,678 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 4,152 313 (7) - 113 4,571 - 1,184 (6) - - 1,178 3,393 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - - 2,740 (223) - (10) 2,507 - 58 2,288 - (3) 2,343 164 

อ่ืน ๆ 585 - 381 (242) - (1) 723 - - - - - - 723 

        รวม 63,790 4,152 12,751 (1,808) (502) 280 78,663 24,285 3,953 (4,555) (502) 22 23,203 55,460 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารได้มีการตีราคาท่ีดินและอาคารใหม ่ราคาประเมินท่ีได้จากผู้ ชํานาญการประเมินราคาอิสระจดัอยู่ในระดบั 3 ของการประเมิน

มลูค่ายตุิธรรม (การกําหนดระดบัของลาํดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมแสดงอยู่ในหมายเหตขุ้อ 4.5) 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอปุกรณ์ท่ีคิดค่าเสื่อมราคาทัง้จํานวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จํานวน 

17,494 ล้านบาท และ 17,001 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีอปุกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทัง้จํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทนุ จํานวน 

15,638 ล้านบาท และ 15,187 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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6.12 คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืนสทุธิ 

คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 ราคาทุน ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นงวด 
เพ่ิมขึน้/  
รับโอน 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด   
ปลายงวด 

ยอด     
ต้นงวด 

ค่าตัด
จาํหน่าย 

เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด    
ปลายงวด 

ค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

คา่ความนิยม 29,805 - (9,796)∗ 896 20,905 - - - - - - 20,905 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน             

   จากการรวมธุรกิจ - 13,288∗ - 288 13,576 - 703 842∗ - 30 1,575 12,001 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,700 332 (69) (85) 4,878 3,591 350 - (65) 29 3,905 973 

อ่ืน ๆ 1,611 25 (13) (67) 1,556 217 1 - - (218) - 1,556 

        รวม 36,116 13,645 (9,878) 1,032 40,915 3,808 1,054 842 (65) (159) 5,480 35,435 
 

 

       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุน ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  

 ยอด      
ต้นปี 

ยอด 
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย     

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

เพ่ิมขึน้/  
รับโอน 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ยอด   
ต้นปีของ
บริษัท
ย่อย    

ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

ค่าตัด
จาํหน่าย 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด    
ปลายปี 

ค่าความนิยม
และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอ่ืน

สุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,852 1,389 598 (635) (504) 4,700 2,868 497 667 (436) (5) 3,591 1,109 

คา่ความนิยม - - 31,662 - (1,857) 29,805 - - - - - - 29,805 

อ่ืน ๆ 776 466 136 - 233 1,611 - 217 - - - 217 1,394 

        รวม 4,628 1,855 32,396 (635) (2,128) 36,116 2,868 714 667 (436) (5) 3,808 32,308 
 

 

        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

 ราคาทุน ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  

 ยอด      
ต้นงวด 

เพ่ิมขึน้/  
รับโอน 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด   
ปลายงวด 

ยอด     
ต้นงวด 

ค่าตัด
จาํหน่าย 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด    
ปลายงวด 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,449 128 (7) 5 3,575 2,910 227 (7) 4 3,134 441 

อ่ืน ๆ 912 24 (13) 1 924 - - - - - 924 

        รวม 4,361 152 (20) 6 4,499 2,910 227 (7) 4 3,134 1,365 
 

 

 

                                                 
∗  ในเดือนมีนาคม 2564 การประเมินมลูคา่ยตุธิรรมสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) จากการรวมธุรกิจได้เสร็จสิน้แล้ว โดยได้มีการปรับปรุงการประมาณการ

ในงวดก่อนของคา่ความนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

 ราคาทุน ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  

 ยอดต้นปี เพ่ิมขึน้/  
รับโอน 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าตัด
จาํหน่าย 

จาํหน่าย/
โอนออก 

อ่ืน ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,520 335 (406) - 3,449 2,623 499 (212) - 2,910 539 

อ่ืน ๆ 776 136 - - 912 - - - - - 912 

        รวม 4,296 471 (406) - 4,361 2,623 499 (212) - 2,910 1,451 
 

6.13   สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวันท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย  
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,027 7,940 2,227 2,083 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,191 2,448 1,917 2,589 

        สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 3,836 5,492 310 (506) 
 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งงวด/ปี มีดงันี ้
 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 ยอดต้นงวด รายการที่รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
กาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อ่ืน ๆ ยอดปลายงวด 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

    เงินลงทนุ 6,405 384 689 - 7,478 

    หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม      

       ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 1,109 (95) 116 - 1,130 

    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 6,526 (81) - 370 6,815 

    ทรัพย์สินรอการขาย 1,490 (12) - - 1,478 

    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 426 (28) - (45) 353 

    ประมาณการหนีส้ิน 5,305 (47) 4 21 5,283 

    อ่ืน ๆ 13,558 (2,673) (54) 114 10,945 

            รวม 34,819 (2,552) 755 460 33,482 

      

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

    เงินลงทนุ 10,488 663 628 8 11,787 

    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 203 (30) - - 173 

    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 8,274 (134) - 26 8,166 

    อ่ืน ๆ 10,362 (3,411) - 2,569 9,520 

              รวม 29,327 (2,912) 628 2,603 29,646 

      

             สุทธิ 5,492 360 127 (2,143) 3,836 
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                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2563 

 ยอดต้นปี การวัดมูลค่า
ใหม่ ตาม 
TFRS 9 

ยอดต้นปี  
ณ วันที่        

1 มกราคม 
2563 

ยอดต้นปี
ของบริษัท

ย่อย ณ วันที่
ซือ้ธุรกิจ 

รายการที่
รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 

รายการที่
รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อ่ืน ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้         

  รอการตัดบัญชี         

เงินลงทนุ 3,766 (1,598) 2,168 - 862 410 2,965 6,405 

หนีส้ินทางการเงินที่วดั         

  มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม         

  ผ่านกําไรหรือขาดทนุ - 618 618 - 134 (192) 549 1,109 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้         

  และดอกเบีย้ค้างรับ 7,910 2,716 10,626 1,326 (2,502) (7) (2,917) 6,526 

ทรัพย์สินรอการขาย 1,324 - 1,324 - 166 - - 1,490 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 267 - 267 251 (87) 5 (10) 426 

ประมาณการหนีส้ิน 3,782 - 3,782 24 1,416 (1,363) 1,446 5,305 

อ่ืน ๆ 7,452 - 7,452 2,274 3,659 224 (51) 13,558 

        รวม 24,501 1,736 26,237 3,875 3,648 (923) 1,982 34,819 

         

หนีสิ้นภาษีเงนิได้         

  รอการตัดบัญชี         

เงินลงทนุ 8,360 1 8,361 12 (842) (340) 3,297 10,488 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้         

  และดอกเบีย้ค้างรับ 170 (170) - 246 (43) - - 203 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,651 - 5,651 18 (256) 2,882 (21) 8,274 

อ่ืน ๆ 8,142 - 8,142 - 1,846 - 374 10,362 

        รวม 22,323 (169) 22,154 276 705 2,542 3,650 29,327 

         

        สุทธิ 2,178 1,905 4,083 3,599 2,943 (3,465) (1,668) 5,492 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 

 ยอดต้นงวด รายการที่รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
กาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อ่ืน ๆ ยอดปลายงวด 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

    เงินลงทนุ 6,200 446 740 - 7,386 

    หนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม      

       ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 1,109 (95) 116 - 1,130 

    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 3,022 (184) - 240 3,078 

    ทรัพย์สินรอการขาย 1,076 (11) - - 1,065 

    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 218 (2) - (51) 165 

    ประมาณการหนีส้ิน 5,171 (63) - 14 5,122 

    อ่ืน ๆ 11,100 (2,322) (55) 3 8,726 

            รวม 27,896 (2,231) 801 206 26,672 

      

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

    เงินลงทนุ 9,897 666 653 - 11,216 

    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 8,148 (125) - 21 8,044 

    อ่ืน ๆ 10,357 (3,255) - - 7,102 

              รวม 28,402 (2,714) 653 21 26,362 

      

             สุทธิ (506) 483 148 185 310 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2563 

 ยอดต้นปี การวัดมูลค่า
ใหม่ ตาม 
TFRS 9 

ยอดต้นปี  
ณ วันที่  

1 มกราคม 
2563 

รายการที่รับรู้
ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายการที่รับรู้
ในกาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

อ่ืน ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้        

  รอการตัดบัญชี        

เงินลงทนุ 3,765 (1,661) 2,104 861 270 2,965 6,200 

หนีส้ินทางการเงินที่วดั        

  มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม        

  ผ่านกําไรหรือขาดทนุ - 618 618 134 (192) 549 1,109 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ        

  ดอกเบีย้ค้างรับ 7,159 2,715 9,874 (2,184) (7) (4,661) 3,022 

ทรัพย์สินรอการขาย 906 - 906 170 - - 1,076 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 267 - 267 (47) 5 (7) 218 

ประมาณการหนีส้ิน 3,728 - 3,728 1,391 (1,395) 1,447 5,171 

อ่ืน ๆ 7,390 - 7,390 3,476 225 9 11,100 

        รวม 23,215 1,672 24,887 3,801 (1,094) 302 27,896 

        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้        

  รอการตัดบัญชี        

เงินลงทนุ 8,084 - 8,084 (914) (580) 3,307 9,897 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ        

  ดอกเบีย้ค้างรับ 171 (171) - - - - - 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 5,621 - 5,621 (247) 2,795 (21) 8,148 

อ่ืน ๆ 8,137 - 8,137 2,031 - 189 10,357 

        รวม 22,013 (171) 21,842 870 2,215 3,475 28,402 
        

        สุทธิ 1,202 1,843 3,045 2,931 (3,309) (3,173) (506) 
 

6.14 เงินรับฝาก 

6.14.1   จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

จา่ยคืนเม่ือทวงถาม 227,160 165,912 129,194 117,532 

ออมทรัพย์ 1,521,445 1,435,331 1,429,983 1,344,763 

จา่ยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา 1,296,697 1,205,884 1,079,439 1,020,310 

บตัรเงินฝาก 1,683 3,736 1,683 2,992 

        รวม  3,046,985 2,810,863 2,640,299 2,485,597 
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6.14.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยูข่องผู้ฝาก ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,251,269 156,675 2,407,944 2,142,797 143,407 2,286,204 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 38,986 123,582 162,568 42,293 96,233 138,526 

เงินสกลุอ่ืน 22,207 454,266 476,473 20,666 365,467 386,133 

        รวม                  2,312,462 734,523 3,046,985 2,205,756 605,107 2,810,863 
  

 

                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,251,732 156,637 2,408,369 2,143,259 143,390 2,286,649 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 38,944 68,361 107,305 42,260 54,208 96,468 

เงินสกลุอ่ืน 14,174 110,451 124,625 13,174 89,306 102,480 

        รวม                  2,304,850 335,449 2,640,299 2,198,693 286,904 2,485,597 
 

6.15   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้นิ) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้นิ) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ในประเทศ   

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู 36,131 27,222 

ธนาคารพาณิชย์ 64,671 9,742 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 17,019 17,355 

สถาบนัการเงินอ่ืน 16,823 13,606 

        รวมในประเทศ 134,644 67,925 

ต่างประเทศ   

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 68,720 74,210 

เงินเยน 15,530 15,332 

เงินยโูร 2,356 2,518 

เงินสกลุอ่ืน 32,157 59,164 

       รวมตา่งประเทศ 118,763 151,224 

        รวมในประเทศและต่างประเทศ                                                        253,407 219,149 
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                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ในประเทศ   

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู 36,131 27,222 

ธนาคารพาณิชย์ 61,164 5,895 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 17,019 17,355 

สถาบนัการเงินอ่ืน 16,848 14,060 

        รวมในประเทศ 131,162 64,532 

ต่างประเทศ   

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 67,887 63,059 

เงินเยน 15,587 15,378 

เงินยโูร 2,356 2,537 

เงินสกลุอ่ืน 26,679 16,993 

       รวมตา่งประเทศ 112,509 97,967 

        รวมในประเทศและต่างประเทศ              243,671 162,499 
 

 

6.16 หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ เป็นหนีส้ิน

ทางการเงินท่ีกําหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ จํานวน 20,078 ล้านบาท โดยผลสะสมของ

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมท่ีเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

จํานวน 2,370 ล้านบาท และสว่นต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าตามสญัญาท่ีจะต้องจ่ายชําระเมื่อครบกําหนด 

จํานวน 5,651 ล้านบาท 
 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ เป็นหนีส้ินทาง

การเงินท่ีกําหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ จํานวน 19,057 ล้านบาท โดยผลสะสมของการ

เปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมท่ีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จํานวน 1,786 ล้านบาท และสว่นต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าตามสญัญาท่ีจะต้องจ่ายชําระเมื่อครบกําหนด 

จํานวน 5,544 ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ เป็นหนีส้นิทางการเงินเพ่ือค้า จํานวน 296 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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6.17 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

6.17.1  จําแนกตามประเภทตราสารและแหลง่เงินกู้  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ       

    ไมมี่หลกัประกนั - 80,182 80,182 - 75,100 75,100 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ     - 63,864 63,864 - 59,835 59,835 

ตัว๋แลกเงิน 914 - 914 814 - 814 

อ่ืน ๆ 613 - 613 507 - 507 

หกั สว่นลดมลูคา่เงินกู้ยืม - (70) (70) - (79) (79) 

        รวม                          1,527 143,976 145,503 1,321 134,856 136,177 
 

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ        

    ไมมี่หลกัประกนั - 80,182 80,182 - 75,100 75,100 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ - 62,542 62,542 - 58,578 58,578 

อ่ืน ๆ 282 - 282 365 - 365 

หกั สว่นลดมลูคา่เงินกู้ยืม - (70) (70) - (79) (79) 

        รวม                          282 142,654 142,936 365 133,599 133,964 
 

6.17.2 จําแนกตามประเภทตราสาร สกุลเงิน วนัครบกําหนดไถ่ถอน และอตัราดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบกาํหนด อัตราดอกเบีย้ จาํนวนเงนิ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลาร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 80,182 75,100 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลาร์สหรัฐฯ   2577 3.733%  38,487 36,048 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลาร์สหรัฐฯ -∗ 5.00%∗ 24,055 22,530 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    อินโดนีเซียรูเปีย 2564 11.75% 1,322 1,257 

ตัว๋แลกเงิน บาท 2564 1.80% - 1.95%  914 814 

อ่ืน ๆ บาท 2564 - 2567 0.00% - 1.30% 613 507 

หกั สว่นลดมลูคา่เงินกู้ยืม    (70) (79) 

                   รวม    145,503 136,177 
 

                                                 
∗  ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัที่ออกตราสาร อตัราผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนาคารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตราสารก่อนกําหนดครัง้แรก จากนัน้อตัราผลตอบแทนจะถกูปรับตามอตัราอ้างอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบกาํหนด อัตราดอกเบีย้ จาํนวนเงนิ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลาร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 80,182 75,100 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลาร์สหรัฐฯ   2577 3.733%  38,487 36,048 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลาร์สหรัฐฯ -∗ 5.00%∗ 24,055 22,530 

อ่ืน ๆ บาท 2564 - 2567 0.00% 282 365 

หกั สว่นลดมลูคา่เงินกู้ยืม    (70) (79) 

                  รวม    142,936 133,964 
 

6.18 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2542  ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบกําหนดไถ่ถอน

ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จํานวน 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 30 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 9.025 ต่อปี 

เพื่อทดแทนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 8.25 ต่อปี 

จํานวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2570 อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 8.375 ต่อปี จํานวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ตามที่ธนาคารได้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนดและได้รับอนุญาต

จาก ธปท. แล้ว และเน่ืองจากเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมในราคาตลาดซึ่งตํ่ากว่าราคาท่ีตราไว้ ธนาคารได้บนัทกึบญัชีสาํหรับ

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไมม่ีหลกัประกนั ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ากบั 259 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (9,535 ล้านบาท) และ

จะตดัจําหนา่ยสว่นตา่งระหวา่งมลูค่าตามบญัชีและมลูคา่ท่ีไถ่ถอนทกุเดือน จนถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ

ประเภทไมม่ีหลกัประกนั  
 

เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสทิธิท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของธนาคาร 

ซึ่งมีข้อกําหนดให้ธนาคารสามารถตดัหนีต้ามตราสารเป็นหนีส้ญูได้ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ตามที่ได้รับอนุมตัิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี ครัง้ที่ 14 เมื ่อวนัที่ 12 เมษายน 2550 จํานวน 1,200 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาย ุ15 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.733 ตอ่ปี  ทัง้นี ้ธนาคารได้รับเงินสทุธิจากการขายหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ

เป็นจํานวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตัง้แต่วนัท่ี 

25 กนัยายน 2562 
 

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

                                                 
∗  ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัที่ออกตราสาร อตัราผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนาคารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตราสารก่อนกําหนดครัง้แรก จากนัน้อตัราผลตอบแทนจะถกูปรับตามอตัราอ้างอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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ให้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ตัง้แต่วนัท่ี 23 กันยายน 2563 ธนาคาร

แสดงรายการดงักล่าวเป็นหนีส้ินทางการเงิน โดยพิจารณาถึงภาระผูกพนัตามสญัญา และสิทธิตามกฎหมายที่ระบุ

ไว้ในการเสนอขาย 
 

6.19 หุ้นกู้  

เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2548  ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาทบทวนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2547 ซึง่อนมุตัิเก่ียวกบั

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร และมีมติอนมุตัิให้ธนาคารออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ และ/หรือ 

หุ้นกู้ ที่ไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการทัง้ประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้ ”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือมลูคา่ท่ีเทียบเทา่ในเงินสกลุอ่ืน เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในตา่งประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกนัในคราวเดียวกนั หรือธนาคาร

จะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นคราว ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการมีระยะเวลา

ไถ่ถอนไมเ่กิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 

มีระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมลูค่าที่เทียบเทา่ในเงินสกุลอื่น 

โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับข้อกําหนด เง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 500 ล้านหุ้น 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 

(หมายเหตขุ้อ 6.24) 
 

เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2550 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมว่า่ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสิทธิ และ/หรือ 

มีประกนัหรือไม่มีประกนั ซึ่งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะหุ้นกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ

ท่ีไม่สะสมดอกเบีย้จ่ายและไม่จ่ายดอกเบีย้ในปีท่ีไม่มีกําไร (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือ

มลูค่าเทียบเทา่ในเงินสกุลอ่ืน เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ โดยในแตล่ะขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ ได้ภายในวงเงินดงักลา่วหกัด้วยจํานวนหุ้นกู้ ท่ีได้ออก

ตามวงเงินดงักลา่วแต่ยงัไมไ่ด้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อม

กนัในคราวเดียวกนั หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกนัในคราวเดียวกัน หรือธนาคารจะ

ทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และอาจออก

และเสนอขายควบกบัหรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อ่ืนได้ ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ มีระยะเวลา

ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดงักล่าวอาจมีการให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบ

กําหนดก็ได้ และ/หรือ อาจมีการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเรียกให้ธนาคารไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้ โดยมอบอํานาจให้

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ พิจารณาดําเนินการเก่ียวกบัข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นกู้  
 

เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2553 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่างประเทศ 

ตามท่ีได้รับอนุมัติจากมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี ครัง้ท่ี 12 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
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ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอาย ุ 5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.25 ตอ่ปี จํานวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี จํานวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทัง้นี ้ธนาคารได้รับเงินสทุธิจากการขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัเป็นจํานวน 1,196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

และต่อมาเมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 3.25  ตอ่ปี จํานวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2563 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ

และไมม่ีหลกัประกนั อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.80  ตอ่ปี จํานวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว 
 

เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่างประเทศ 

ตามท่ีได้รับอนุมัติจากมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี ครัง้ท่ี 12 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 

ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัอาย ุ5.5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.75 ต่อปี จํานวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไมม่ีหลกัประกนัอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.875 ต่อปี จํานวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทัง้นีธ้นาคารได้รับเงินสทุธิจากการขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจํานวน 1,194 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไม่มหีลกัประกนั อาย ุ5.5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

2.75  ตอ่ปี จํานวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว 
 

เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2556 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมว่า่ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสิทธิ และ/หรือ 

มีประกนัหรือไม่มีประกนั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะหุ้นกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้อนพุนัธ์ หุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลิกกิจการ

และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุท่ีไม่สะสมดอกเบีย้จ่ายและไมจ่่ายดอกเบีย้ในปีท่ีไม่มีกําไร (รวมเรียกวา่ “หุ้นกู้”) 

วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือมลูค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน เสนอขายต่อผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไว้

ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ ได้

ภายในวงเงินดังกล่าว หักด้วยจํานวนหุ้ นกู้ ท่ีได้ออกตามวงเงินดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้

ธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายประเภทพร้อมกนัในคราวเดียวกนั หรือธนาคารจะทยอยออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และอาจออกและเสนอขาย

ควบกบัหรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อ่ืนได้ ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้ ท่ีไถ่ถอนเมื่อธนาคารเลกิกิจการ มีระยะเวลาไถ่ถอนไมเ่กิน 

100 ปี และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วอาจมีการให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดก็ได้ 

และ/หรือ อาจมีการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเรียกให้ธนาคารไถ่ถอนก่อนครบกําหนดก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ

เง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ พิจารณาดําเนินการ

เก่ียวกบัข้อกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นกู้  
 

เมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2556 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ 

ตามท่ีได้รับอนุมัติจากมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ครัง้ท่ี 14  เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 

ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอาย ุ 5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.30 ตอ่ปี จํานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี จํานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทัง้นีธ้นาคารได้รับเงินสทุธิจากการขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัเป็นจํานวน 999 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน อายุ 5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

3.30  ตอ่ปี จํานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว 
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เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่างประเทศ 

ตามท่ีได้รับอนุมัติจากมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี ครัง้ท่ี 14 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 

ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอาย ุ5.5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.05 ตอ่ปี จํานวน 600 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.45 ตอ่ปี จํานวน 600 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ทัง้นีธ้นาคารได้รับเงินสทุธิจากการขายหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจํานวน 1,198 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

6.20    การออกหุ้นกู้ภายใต้ Medium Term Note Program 

เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2540 ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ธนาคารออกและเสนอขายหุ้นกู้  ทัง้ท่ีเป็นหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้

ประเภทไม่ด้อยสิทธิภายใต้  Medium Term Note Program  วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมลูค่าท่ีเทียบเท่า

ในเงินสกุลอ่ืน ระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขายในตลาดต่างประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทัง้นี ้อาจจะมี

การให้สิทธิแก่ธนาคารในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด และ/หรือ อาจจะมีการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ในการเรียกให้

ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการชําระคืน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ที่จะออก

ในแตล่ะคราว โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการ  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารยงัไมไ่ด้มีการออก

หุ้นกู้ตามมติดงักลา่ว 
 

6.21 ประมาณการหนีส้นิ 

ประมาณการหนีส้นิ  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ยอดต้นงวด/ปี 27,306 18,702 25,065 18,428 

การวดัมลูคา่ใหมต่าม TFRS 9 - 5,782 - 5,315 

ยอดต้นงวดของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ - 292 - - 

เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด/ปี 4,322 7,054 3,771 5,421 

ตดัจําหน่าย/ลดลงระหวา่งงวด/ปี (4,464) (4,524) (4,065) (4,099) 

ยอดปลายงวด/ปี 27,164 27,306 24,771 25,065 
 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน 14,814 14,640 14,038 13,988 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของ     

   ภาระผกูพนัในการให้สินเช่ือและสญัญาคํา้ประกนั     

   ทางการเงิน 8,916 9,006 7,357 7,473 

อ่ืน ๆ 3,434 3,660 3,376 3,604 

        รวม 27,164 27,306 24,771 25,065 
 

 

 

 



  
 

- 102 - 
 

 

 

6.22    ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน  

6.22.1   โครงการสมทบเงิน 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

ของพนกังานประเภทโครงการสมทบเงิน สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 397 ล้านบาท และ 347 ล้านบาท 

และสาํหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 292 ล้านบาท และ 297 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

ของพนกังานประเภทโครงการสมทบเงิน สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 774 ล้านบาท และ 650 ล้านบาท 

และสาํหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 571 ล้านบาท และ 572 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

6.22.2   โครงการผลประโยชน์ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีไมไ่ด้จดัตัง้เป็นกองทนุแยกตา่งหาก สว่นสาขาในตา่งประเทศและบริษัทยอ่ยบางแห่งมีการจดัตัง้

เป็นกองทุนแยกต่างหาก ทัง้นีไ้ด้แสดงตารางกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจัดตัง้เป็น

กองทนุและไมไ่ด้จดัตัง้เป็นกองทนุ ตลอดจนสนิทรัพย์โครงการและจํานวนท่ีรับรู้ในงบการเงิน ดงันี ้
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์     

    ของพนกังานที่ตัง้เป็นกองทนุ 2,617 2,503 809 806 

มลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์โครงการ (2,001) (2,058) (603) (660) 

 616 445 206 146 

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์     

    ของพนกังานที่ไมไ่ด้ตัง้เป็นกองทนุ 14,198 14,151 13,832 13,799 

        หนีสิ้นสุทธิ  14,814 14,596 14,038 13,945 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ทัง้ท่ีจดัตัง้เป็นกองทนุและไม่ได้จดัตัง้เป็นกองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563  
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ยอดต้นงวด/ปี 16,654 13,875 14,605 13,602 

ยอดต้นงวดของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ - 1,575 - - 

ต้นทนุบริการ 644 1,024 539 907 

ต้นทนุดอกเบีย้ 155 318 107 249 

ผลประโยชน์ที่จา่ยระหวา่งงวด/ปี (782) (636) (678) (484) 

ขาดทนุ (กําไร) จากการประมาณการตาม     

    หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของภาระผกูพนั     

        จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน     

            ทางการเงิน  (24) 657 1 506 

        จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน

  

    

            ด้านประชากรศาสตร์ - 26 - 26 

         จากประสบการณ์  39 (237) - (230) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน     

    ที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 129 52 67 29 

ยอดปลายงวด/ปี 16,815 16,654 14,641 14,605 
 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการกระทบยอดมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์โครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีจดัตัง้เป็น

กองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ยอดต้นงวด/ปี 2,058 611 660 611 

ยอดต้นงวดของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ - 1,454 - - 

ดอกเบีย้รับ 41 71 4 21 

เงินจา่ยสมทบ 8 27 8 27 

ผลประโยชน์ที่จา่ยระหวา่งงวด/ปี (203) (165) (118) (35) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั     

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจากสินทรัพย์โครงการ (4) 78 - 18 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน     

ที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 101 (18) 49 18 

ยอดปลายงวด/ปี 2,001 2,058 603 660 
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สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ซึง่ใช้ในการคํานวณหาภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานและสินทรัพย์โครงการโดยเฉลี่ยแตล่ะโครงการ  และการวิเคราะห์ความออ่นไหวของ

สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัแต่ละตวั ซึง่ทําให้ภาระผกูพนัเพ่ิมขึน้ 

หากสมมติฐานดงักลา่วเปลีย่นแปลงไปร้อยละ 1 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาํคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             

ของพนักงานเพิ่มขึน้ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

อตัราคิดลด  0.20 - 5.75 0.20 - 7.40 13.58 13.57 

อตัราการขึน้เงินเดือนถวัเฉลี่ย  2.00 - 15.00  2.00 - 15.00 12.68 12.71 
 

 

                                                                                                                       อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาํคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             

ของพนักงานเพิ่มขึน้ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

อตัราคิดลด  0.20 - 3.76 0.20 - 7.40 14.62 14.56 

อตัราการขึน้เงินเดือนถวัเฉลี่ย  2.00 - 15.00  2.00 - 15.00 12.97 13.00 
 

6.23 หนีส้นิอ่ืน                           

หนีส้นิอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 มีดงันี ้
 

                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

           เงินมดัจําและเงินประกนั 31,419 30,918 2,399 4,539 

           เจ้าหนีอ่ื้น 35,600 30,115 25,039 22,352 

           คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 17,825 17,798 13,445 13,868 

           เงินรับลว่งหน้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,415 443 2,415 443 

           หนีส้ินอ่ืน 12,324 13,855 10,684 12,590 

                 รวม  99,583 93,129 53,982 53,792 
 

6.24 ทนุเรือนหุ้น                            

ทนุเรือนหุ้นของธนาคาร ประกอบด้วย 

- หุ้นสามญั 

- หุ้นบริุมสทิธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 3 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 105 - 
 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีทนุจดทะเบียน 40,000,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

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

  จาํนวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 30 มิถุนายน 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 วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีหุ้นสามญัที่ออกแล้ว จํานวน 1,908,842,894 

หุ้น และมีหุ้นสามญัที่ย ังไม่ได้ออก จํานวน 2,039,502,106 หุ้ น และหุ้ นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ย ังไม่ได้ออก 

จํานวน 655,000 หุ้ น และหุ้นบริุมสิทธิประเภท ข. ที่ยงัไม่ได้ออก จํานวน 1,000,000 หุ้น ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นในสว่น

ที่ยงัไม่ออกของธนาคารจะเป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 12 เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 ซึ่งมี

รายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้
 

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

  1.1)            หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 459,502,106 หุ้น จดัสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 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 

2. จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 50,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญัได้ ซึง่ธนาคารได้ออกและเสนอขายเมื่อปี 2542 โดยเป็นสว่นหนึง่ของหลกัทรัพย์ทนุทวี (CAPS) 

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

เป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ซึง่ธนาคารอาจจะออก และเสนอขายตอ่ไปในอนาคต 

4. จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 200,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

ซึง่ธนาคารอาจจะออกและเสนอขายตอ่ไปในอนาคต 

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

ในประเทศ ซึง่อาจจะเสนอขายพร้อมกบัหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

6. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จํานวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ 

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

ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 
  

ทัง้นี ้การเสนอขายหลกัทรัพย์ของธนาคารต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
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6.25 การจดัตัง้ Special Purpose Vehicle เพ่ือออก Capital Securities  

เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2541   ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ธนาคารจดัตัง้ Special Purpose Vehicle (SPV) เพ่ือออกตราสารคล้ายทนุ 

(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืนเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยสามารถออกและเสนอขายตราสารคล้ายทุนทัง้หมดในคราวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขาย

เป็นคราว ๆ ไปและมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัตัง้ SPV 
 

ตราสารคล้ายทนุดงักลา่วอาจเป็นตราสารชนิดไมม่ีอายไุถ่ถอน ไมส่ะสมเงินปันผล อาจให้สทิธิแก ่SPV ในการขอไถ่ถอนคืน 

หรืออาจคํา้ประกนัโดยธนาคารก็ได้ ทัง้นี ้เงื่อนไขของการออกตราสารคล้ายทนุดงักลา่วอาจระบวุ่า หากมีเหตกุารณ์

บางประการเกิดขึน้ ธนาคารจะต้องหรืออาจจะต้องออกตราสารอ่ืนเพ่ือแลกเปลีย่นกบัตราสารคล้ายทนุดงักลา่ว 
 

ในการออกตราสารคล้ายทนุโดย SPV ดงักลา่ว   ธนาคารอาจต้องออกตราสารท่ีมีลกัษณะด้อยสิทธิ  หรือมีหลกัประกนั  

หรือสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือตราสารอ่ืนของธนาคารได้  หรือมีลกัษณะอ่ืน ให้แก่ SPV วงเงินไมเ่กิน 1,100  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือมลูค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืนและมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกบัการออกตราสารคล้ายทนุ

ท่ีออกโดย SPV และตราสารท่ีธนาคารอาจต้องออกให้แก่ SPV ทัง้นี ้เง่ือนไขของตราสารคล้ายทนุท่ีออกโดย SPV อาจรวมถึง

การจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจะจ่าย

ดังกล่าว อาจจะมีความสมัพันธ์กับการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร หรือการจ่ายผลประโยชน์ของหลกัทรัพย์อื่น

ของธนาคาร 
 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนมุตัิให้ธนาคารสามารถจดัตัง้ หรือถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ SPV เพื่อประโยชน์

ในการระดมทุนของธนาคารโดยการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ให้กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือให้ธนาคาร

เสนอขายหุ้นบริุมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้  ให้กบักองทนุรวม หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิ และ/หรือ 

หุ้นกู้ของธนาคารเป็นหลกั รวมทัง้การเข้าทําสญัญา Trust Agreement หรือสญัญาหลกัในการลงทนุระหว่างธนาคาร

กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอ่ืน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารยังไม่ได้จัดตัง้ SPV 

เน่ืองจากยงัไมไ่ด้มีการออกตราสารเพ่ือการระดมทนุผา่น SPV ตามมติดงักลา่ว 
 

6.26  ทนุสาํรองตามกฎหมายและสาํรองอ่ืน 

6.26.1 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั  ธนาคารจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมี

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของทนุจดทะเบียน แต่ข้อบงัคบัของธนาคารกําหนดให้ต้องจัดสรรกําไรสทุธิ

ประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และทุนสํารองนีจ้ะนํามา

จ่ายปันผลไมไ่ด้ 
 

6.26.2   ธนาคารได้จดัสรรกําไรสทุธิประจํางวดสว่นหนึ่งไว้เป็นสํารองอ่ืน โดยถือเป็นสํารองทัว่ไป ไม่ได้ระบุเพ่ือการใด

การหนึง่โดยเฉพาะ  
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6.27 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 
 

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดงักลา่วในวนัท่ี 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 
 

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 
 

ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดของมติดงักลา่วในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 แล้ว 
 

6.28    สนิทรัพย์ท่ีมีภาระผกูพนัและข้อจํากดั 

ธนาคารมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์รัฐบาลและหลกัทรัพย์รัฐวิสาหกิจท่ีมีภาระผกูพนัในการทําธุรกรรมสญัญาซือ้คืน และ

มีภาระผกูพนักบัสว่นราชการ ซึ่งมีมลูค่าตามบญัชีสทุธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 จํานวน 52,490 ล้านบาท และ 2,120 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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6.29  หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

            การรับอาวลัตัว๋เงิน 6,374 6,187 6,374 6,187 

การคํา้ประกนัการกู้ยืม 45,764 34,445 34,125 23,165 

ภาระตามตัว๋แลกเงินคา่สินค้าเข้าที่ยงัไมค่รบกําหนด 21,681 18,133 12,578 11,333 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 38,250 26,775 36,231 26,049 

ภาระผกูพนัอ่ืน     

               การคํา้ประกันการจําหน่ายตราสารหรือหลักทรัพย์

 

2,667 - 2,667 - 

               วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 168,062 171,843 167,262 171,053 

                 การคํา้ประกนัอ่ืน 247,788 252,594 234,680 239,065 

                 อ่ืน ๆ 179,517 208,560 169,467 204,382 

     รวม  710,103 718,537 663,384 681,234 
 

6.30    คดีฟอ้งร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลายคดี อนัเป็นไป

ตามการดําเนินธุรกิจตามปกติของธนาคารและบริษัทยอ่ย ซึง่ธนาคารและบริษัทยอ่ยเช่ือว่า เมื่อคดีถึงท่ีสดุจะไมม่ีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอ่ย 
 

6.31    รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับธนาคาร ประกอบด้วย 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้บริหารสาํคญั  ซึ่งหมายถึง กรรมการ และพนกังานชัน้บริหารตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปหรือ

เทียบเท่า ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริหารสําคญั หรือกิจการท่ีผู้บริหารสําคญั และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพล

อยา่งเป็นสาระสาํคญั  
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ หนีส้ิน และภาระผูกพนักับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันที่มีนยัสาํคญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงนิฝาก                                                                                                             

        บริษัทยอ่ย     

                บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 2,059 909 

                ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 4 4 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 17 23 

                รวม 
 

- - 2,080 936 

เงนิลงทุน     

        บริษัทยอ่ย     

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 22,665 21,246 

                รวม 
 

- - 22,665 21,246 

เงนิให้สินเช่ือ     

        บริษัทยอ่ย     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - 200 700 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 683 20 683 19 

                รวม 
 

683 20 883 719 

ค่าเผื่อการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้     

        บริษัทยอ่ย     

                บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - 2 8 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 12 - 12 - 

                รวม 
 

12 - 14 8 

สินทรัพย์อ่ืน     

        บริษัทยอ่ย 
 

    

                บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 7 7 

                บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 392 343 

                บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 4 2 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 25 32 

        บริษัทร่วม     

                บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 2 3 2 3 

                บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 22 17 22 17 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 1 - 1 - 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 7 6 - - 

                รวม 
 
 
 
 
 
 

32 26 453 404 
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                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงนิรับฝาก     

         บริษัทยอ่ย 
 

    

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 783 733 

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 140 139 

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - 6 4 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 81 84 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 78 161 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 62 141 

    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั - - 413 412 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ      

                     บางกอกแคปปิตอล จํากดั∗ - - 248 273 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 1,142 13 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - 46 47 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 112 99 112 99 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 118 105 118 105 

    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 16 32 16 32 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 48 48 48 48 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8,508 9,100 8,508 9,100 

                รวม 8,802 9,384 11,801 11,391 

เงนิกู้ยืม     

         บริษัทยอ่ย     

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 1,699 1,954 

                รวม - - 1,699 1,954 

หนีสิ้นอ่ืน     

         บริษัทยอ่ย      

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากดั - - 329 328 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 273 1 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 70 64 

                ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 22 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 4 4 4 4 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 17 16 17 16 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 2 - 2 - 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 25 16 6 8 

                รวม 
 
 
 
 
 

48 36 723 421 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
∗  ถือหุ้นโดยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
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                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ภาระผูกพัน     

         บริษัทยอ่ย 
 
 

    

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 10,560 155 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 2,387 2,549 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - - - 4 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 1 1 1 1 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 150 3 150 3 

                รวม 151 4 13,098 2,712 
 

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือกบับคุคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่วข้างต้น ในอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ดงักลา่วข้างต้น ในอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 13.00 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั 
 

รายการเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารกบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงอยูใ่นหมายเหตขุ้อ 6.8 
  

รายการทางบญัชีท่ีสําคญัระหวา่งธนาคารกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บคุคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั มีการกําหนดราคา

ซือ้ขายระหว่างกัน การกําหนดอตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมระหว่างกนัและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็น

เง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีนัยสําคญั สําหรับงวดหกเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     

        บริษัทยอ่ย     

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 1 19 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - - 1 

    ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 14 3 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั∗ - - 5 - 

         บริษัทร่วม     

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั - 2 - 2 

         บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 9 - 9 - 

       รวม 9 2 29 25 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด - - 1 1 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 1,117 1,005 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 86 21 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 1 3 1 3 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 49 33 - - 

      รวม 50 36 1,205 1,030 

เงนิปันผลรับ     

       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - 529 525 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 823 540 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จํากดั∗ - - 45 - 

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 8 16 8 16 

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 54 25 54 25 

      รวม 62 41 1,459 1,106 

รายได้อ่ืน     

      บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 2 2 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 81 63 

        บริษัทร่วม     

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 3 3 3 3 

     บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 5 5 5 5 

      รวม 8 8 91 73 

 

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

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ดอกเบีย้จ่าย     

        บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากดั - - 1 6 

    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั - - - 1 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 1 2 

    ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากดั - - 3 3 

                บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จํากดั - - - 1 

    ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค - - 22 - 

       บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั - 1 - 1 

        บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 12 28 12 28 

      รวม 12 29 39 42 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     

        บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) - - 7 - 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 31 28 - - 

      รวม 31 28 7 - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จํากดั 5 5 5 5 

    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จํากดั 90 64 90 64 

     บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จํากดั 1 1 1 1 

    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 1 1 1 1 

       บคุคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 52 65 46 59 

      รวม 149 136 143 130 
 

6.32    ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการ 

 ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตวัเงินท่ีจ่ายให้กรรมการและพนกังาน

ชัน้บริหารของธนาคาร  ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพงึจ่ายตามปกต ิ
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6.33    การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสนิทรัพย์ 

ตามข้อกําหนดของ ธปท. ระบใุห้ธนาคารต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของธนาคารด้วย ซึง่งบกระแสเงินสดของบริษัท บริหารสนิทรัพย์ทวี จํากดั มีดงันี ้
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จาํกัด 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว) 
                                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

 2564 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  24 48 

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จา่ย) จาก   

กิจกรรมดําเนินงาน   

(กําไร) ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดจากการวดัมลูคา่เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 1 (8) 

กําไรสทุธิจากการจําหน่ายเงินลงทนุ (1) - 

รายได้เงินปันผล (23) (23) 

เงินสดรับจากเงินปันผล 23 23 

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (2) (3) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 22 37 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง   

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ (47) (38) 

ทรัพย์สินรอการขาย 31 40 

       สินทรัพย์อ่ืน (1) - 

หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)          

เงินมดัจํารับ (2) (1) 

       หนีส้ินอ่ืน (1) (1) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2 37 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน   

เงินสดจา่ยในการซือ้อปุกรณ์ - (1) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ - (1) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 2 36 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 4 14 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 6 50 
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6.34 สว่นงานดําเนินงาน  

6.34.1 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  บริหารจัดการกองทนุ และอื่น ๆ โดยส่วนนีไ้ด้รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ท่ียงัมิได้มีการปันสว่นให้กบัสว่นงาน 
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ผลการดําเนินงานตามสว่นงานดําเนินงาน สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 16,437 8,385 5,254 3,748 (1) 33,823 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวมก่อน       

    ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (7,678) (3,730) (539) (4,343) 1 (16,289) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทุน       

    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       

    และภาษีเงนิได้ 8,759 4,655 4,715 (595) - 17,534 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 16,769 5,101 7,756 2,659 - 32,285 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวมก่อน       

    ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (8,014) (2,108) (246) (4,658) - (15,026) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทุน       

    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       

    และภาษีเงนิได้ 8,755 2,993 7,510 (1,999) - 17,259 
 

 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 33,360 15,696 7,902 7,741 (2) 64,697 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวมก่อน       

    ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (13,589) (7,636) (1,082) (9,745) 2 (32,050) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทุน       

    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       

    และภาษีเงนิได้ 19,771 8,060 6,820 (2,004) - 32,647 
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                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 36,340 8,593 8,857 4,890 (1) 58,679 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวมก่อน       

    ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (15,904) (3,068) (470) (6,962) 1 (26,403) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนผลขาดทุน       

    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       

    และภาษีเงนิได้ 20,436 5,525 8,387 (2,072) - 32,276 
 

ฐานะการเงินตามสว่นงานดําเนินงาน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อ่ืน ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 1,627,622 1,145,724 1,318,358 578,527 (548,270) 4,121,961 

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

6.34.2  สว่นงานตามภมูิศาสตร์ 

ผลการดําเนินงานตามภมูิศาสตร์ สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 

มีดงันี ้
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 25,357 8,466 33,823 26,591 5,694 32,285 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม∗ (19,414) (6,685) (26,099) (25,160) (3,104) (28,264) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,943 1,781 7,724 1,431 2,590 4,021 

ภาษีเงินได้ 165 (1,428) (1,263) (301) (533) (834) 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม 

รายได้จากการดําเนินงานรวม 48,722 15,975 64,697 48,857 9,822 58,679 

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานรวม∗ (35,968) (12,219) (48,187) (33,588) (11,140) (44,728) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 12,754 3,756 16,510 15,269 (1,318) 13,951 

ภาษีเงินได้ (1,197) (1,813) (3,010) (1,923) (1,080) (3,003) 
 

                                                 
∗  รวมผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
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ฐานะการเงินตามภมูิศาสตร์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รวม 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน∗ 68,642 31,425 100,067 80,092 17,266 97,358 

สินทรัพย์รวม 3,421,641 700,320 4,121,961 3,055,911 767,049 3,822,960 
 

6.35    รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ดอกเบีย้ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,678 1,353 784 994 

เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า 132 51 36 32 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 2,416 2,552 1,480 2,097 

เงินให้สินเช่ือ 23,692 23,226 17,981 20,471 

            อ่ืน ๆ 6 18 6 18 

          รวมรายได้ดอกเบีย้ 27,924 27,200 20,287 23,612 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายและมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงบการเงินรวม 

จํานวน 25,548 ล้านบาท และ 2,243 ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 18,801 

ล้านบาท และ 1,449 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายและมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงบการเงินรวม 

จํานวน 24,698 ล้านบาท และ 2,450 ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 21,531 

ล้านบาท และ 2,049 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 



  
 

- 119 - 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,204 3,038 1,390 2,516 

เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า 254 107 62 89 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 5,004 5,025 3,211 4,389 

เงินให้สินเช่ือ 46,964 47,595 35,629 44,145 

            อ่ืน ๆ 9 60 9 60 

          รวมรายได้ดอกเบีย้ 55,435 55,825 40,301 51,199 
 

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายและมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงบการเงินรวม 

จํานวน 50,558 ล้านบาท และ 4,623 ล้านบาท ตามลําดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 37,096 ล้านบาท 

และ 3,142 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่ายและมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงบการเงินรวม 

จํานวน 50,914 ล้านบาท และ 4,804 ล้านบาท ตามลําดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 46,837 ล้านบาท 

และ 4,274 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

6.36    คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

เงินรับฝาก 4,514 5,832 2,118 4,305 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 228 236 179 214 

เงินนําสง่สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 1,612 1,469 1,436 1,405 

ตราสารหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 1,541 1,552 1,498 1,516 

อ่ืน ๆ 2 1 2 1 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 7,897 9,090 5,233 7,441 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

เงินรับฝาก 9,061 11,428 4,239 9,543 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 448 603 346 549 

เงินนําสง่สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 3,154 2,783 2,812 2,718 

ตราสารหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 3,032 3,073 2,947 3,036 

อ่ืน ๆ 6 8 6 8 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 15,701 17,895 10,350 15,854 
 

6.37    รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 

มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ     

 การรับรอง รับอาวลั และการคํา้ประกนัการกู้ยืม 86 441 77 357 

 บริการบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทาง     

     อิเล็กทรอนิกส์ 3,822 3,484 3,490 3,436 

 อ่ืน ๆ 5,414 3,509 2,894 2,003 

             รวมรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 9,322 7,434 6,461 5,796 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 2,426 1,813 2,009 1,728 

       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,896 5,621 4,452 4,068 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ     

 การรับรอง รับอาวลั และการคํา้ประกนัการกู้ยืม 164 642 147 539 

 บริการบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทาง     

     อิเล็กทรอนิกส์ 7,721 7,878 7,088 7,829 

 อ่ืน ๆ 11,074 7,997 6,118 4,851 

             รวมรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 18,959 16,517 13,353 13,219 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 4,729 4,542 3,957 4,408 

       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 14,230 11,975 9,396 8,811 
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6.38    กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ  

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ สาํหรับงวดสามเดือน

และงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 กําไร (ขาดทนุ) จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต     

     เงินตราตา่งประเทศ     

 เงินตราตา่งประเทศและอนพุนัธ์ด้านอตัราแลกเปลี่ยน 1,732 5,180 1,692 5,078 

 อนพุนัธ์ด้านอตัราดอกเบีย้ 42 (61) 42 (62) 

 ตราสารหนี ้ 226 184 26 65 

 ตราสารทนุ 725 1,249 576 1,157 

 อ่ืน ๆ (8) - - - 

         รวม 2,717 6,552 2,336 6,238 

 กําไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือทางการเงินที่     

     กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม     

 การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 105 82 105 82 

 ดอกเบีย้จา่ยสทุธิ (291) (322) (291) (322) 

        รวม (186) (240) (186) (240) 

 อ่ืน ๆ 3,423 750 3,332 768 

        รวมกาํไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงนิ     

     ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 5,954 7,062 5,482 6,766 
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                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 กําไร (ขาดทนุ) จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต     

     เงินตราตา่งประเทศ     

 เงินตราตา่งประเทศและอนพุนัธ์ด้านอตัราแลกเปลี่ยน 2,470 7,003 2,228 6,771 

 อนพุนัธ์ด้านอตัราดอกเบีย้ 52 492 52 491 

 ตราสารหนี ้ 141 170 (38) 50 

 ตราสารทนุ 870 427 588 1,041 

         รวม 3,533 8,092 2,830 8,353 

 กําไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือทางการเงินที่     

     กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม     

 การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 225 (1,380) 225 (1,380) 

 ดอกเบีย้จา่ยสทุธิ (595) (645) (595) (645) 

        รวม (370) (2,025) (370) (2,025) 

 อ่ืน ๆ 4,879 (695) 4,492 (764) 

        รวมกาํไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงนิ     

     ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 8,042 5,372 6,952 5,564 
 

6.39    กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

กําไรจากการตดัรายการ     

 เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร     

      ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (เฉพาะตราสารหนี)้ (240) 317 (258) 317 

      รวม (240) 317 (258) 317 

ขาดทนุจากการด้อยคา่     

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - (236) - 

      รวม - - (236) - 

          รวมกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน (240) 317 (494) 317 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  
 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

กําไร (ขาดทนุ) จากการตดัรายการ     

 เงินลงทนุที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร     

      ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (เฉพาะตราสารหนี)้ 601 1,467 583 1,467 

      รวม 601 1,467 583 1,467 

ขาดทนุจากการด้อยคา่     

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - (236) - 

      รวม - - (236) - 

          รวมกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 601 1,467 347 1,467 
 

6.40    ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ สาํหรับงวดสามเดอืนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 

มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้     

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 6,883 11,867 4,566 12,009 

อ่ืน ๆ  2,927 1,371 2,718 1,094 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 9,810 13,238 7,284 13,103 
 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้     

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 13,686 16,264 10,116 16,302 

อ่ืน ๆ  2,451 2,061 2,168 1,754 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 16,137 18,325 12,284 18,056 
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6.41 ภาษีเงินได้     

6.41.1   ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 

มีดงันี ้
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจบุนั 1,619 290 1,378 171 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (356) 544 (331) 332 

        รวมภาษีเงนิได้ 1,263 834 1,047 503 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจบุนั 3,370 3,292 2,849 3,022 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (360) (289) (483) (483) 

        รวมภาษีเงนิได้ 3,010 3,003 2,366 2,539 
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6.41.2   ภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

รายการที่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุใน       

    ตราสารหนีด้้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       

    กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 3,286 (510) 2,776 1,008 81 1,089 

กําไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเคร่ืองมือ       

    ที่ใช้สําหรับการป้องกนัความเสี่ยงใน       

    กระแสเงินสด 65 (13) 52 318 (64) 254 

กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงิน       

    จากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 4,803 - 4,803 (3,820) - (3,820) 

รายการที่ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการ       

    ตีราคาสินทรัพย์ (36) - (36) 14,395 (2,885) 11,510 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุ       

    ทีกํ่าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,679) 309 (1,370) 14,247 (2,865) 11,382 

กําไร (ขาดทนุ) จากหนีส้ินทางการเงินที่       

    กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเน่ืองมาจาก       

    ความเสี่ยงด้านเครดิต (172) 34 (138) 171 (34) 137 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม       

    หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับ       

    โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (18) 4 (14) 33 (18) 15 

สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (3) 1 (2) - - - 

        รวม 6,246 (175) 6,071 26,352 (5,785) 20,567 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

รายการที่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่       

    เงินลงทนุในตราสารหนีด้้วยมลูคา่       

    ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,939) 980 (2,959) 856 171 1,027 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่       

    ยตุิธรรมเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการ       

    ป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (335) 67 (268) 229 (46) 183 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงิน       

    จากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 9,774 - 9,774 311 - 311 

รายการที่ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการ       

    ตีราคาสินทรัพย์ - - - 14,395 (2,885) 11,510 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุ       

    ทีกํ่าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 5,331 (1,041) 4,290 (9,271) 1,859 (7,412) 

กําไร (ขาดทนุ) จากหนีส้ินทางการเงินที่       

    กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเน่ืองมาจาก       

    ความเสี่ยงด้านเครดิต (583) 117 (466) 2,184 (437) 1,747 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ       

    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       

    สําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (19) 4 (15) 31 (17) 14 

สว่นแบง่ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (2) - (2) 1 - 1 

        รวม 10,227 127 10,354 8,736 (1,355) 7,381 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

รายการที่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุใน       

    ตราสารหนีด้้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       

    กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 2,936 (439) 2,497 615 167 782 

กําไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเคร่ืองมือ       

    ที่ใช้สําหรับการป้องกนัความเสี่ยงใน       

    กระแสเงินสด 65 (13) 52 318 (64) 254 

กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงิน       

    จากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 1,326 - 1,326 (1,728) - (1,728) 

รายการที่ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการ       

    ตีราคาสินทรัพย์ - - - 13,988 (2,798) 11,190 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุ       

    ทีกํ่าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,587) 331 (1,256) 13,785 (2,773) 11,012 

กําไร (ขาดทนุ) จากหนีส้ินทางการเงินที่       

    กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเน่ืองมาจาก       

    ความเสี่ยงด้านเครดิต (172) 34 (138) 171 (34) 137 

กําไรจากการประมาณการตาม       

    หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับ       

    โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - - - 33 (18) 15 

        รวม 2,568 (87) 2,481 27,182 (5,520) 21,662 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 128 - 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จาํนวนสุทธิ 
จากภาษี 

รายการที่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ       

    ในตราสารหนีด้้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน       

    กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,817) 960 (2,857) 341 283 624 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุิธรรม       

    เคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการป้องกนัความ       

    เสี่ยงในกระแสเงินสด (335) 67 (268) 229 (46) 183 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจาก       

    การดําเนินงานในตา่งประเทศ 3,891 - 3,891 621 - 621 

รายการที่ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน       

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการ       

    ตีราคาสินทรัพย์ - - - 13,988 (2,798) 11,190 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุ       

    ทีกํ่าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 5,304 (996) 4,308 (8,892) 1,782 (7,110) 

กําไร (ขาดทนุ) จากหนีส้ินทางการเงินที่       

    กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม       

    ผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเน่ืองมาจาก       

    ความเสี่ยงด้านเครดิต (583) 117 (466) 2,184 (437) 1,747 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม       

    หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับ       

    โครงการผลประโยชน์พนกังาน (1) - (1) 31 (17) 14 

        รวม 4,459 148 4,607 8,502 (1,233) 7,269 
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6.41.3    การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแท้จริง สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

และ 2563 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวน อัตราร้อยละ จาํนวน อัตราร้อยละ 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,724  4,021  

จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 1,545 20.00 804 20.00 

ภาษีเงินได้ตา่งประเทศ 178  514  

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และคา่ใช้จา่ย     

    ที่ไมถื่อเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยทางภาษี (491)  (495)  

อ่ืน ๆ 31  11  

        รวมภาษีเงนิได้ 1,263 16.35 834 20.74 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวน อัตราร้อยละ จาํนวน อัตราร้อยละ 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 16,510  13,951  

จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 3,302 20.00 2,790 20.00 

ภาษีเงินได้ตา่งประเทศ 330  1,111  

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และคา่ใช้จา่ย     

    ที่ไมถื่อเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยทางภาษี (596)  (621)  

อ่ืน ๆ (26)  (277)  

        รวมภาษีเงนิได้ 3,010 18.23 3,003 21.52 
 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวน อัตราร้อยละ จาํนวน อัตราร้อยละ 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,613  3,416  

จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 1,522 20.00 683 20.00 

ภาษีเงินได้ตา่งประเทศ 163  492  

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และคา่ใช้จา่ย     

    ที่ไมถื่อเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยทางภาษี (435)  (480)  

อ่ืน ๆ (203)  (192)  

        รวมภาษีเงนิได้ 1,047 13.75 503 14.73 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 จาํนวน อัตราร้อยละ จาํนวน อัตราร้อยละ 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 14,221  12,648  

จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 2,844 20.00 2,530 20.00 

ภาษีเงินได้ตา่งประเทศ 293  1,078  

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และคา่ใช้จา่ย     

    ที่ไมถื่อเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยทางภาษี (470)  (587)  

อ่ืน ๆ (301)  (482)  

        รวมภาษีเงนิได้ 2,366 16.64 2,539 20.07 
 

6.42    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 โดยจดัชัน้หนีที้่ยงัไมด้่อยค่าด้านเครดิตเป็นชัน้ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่าง        

มีนยัสําคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (ชัน้ท่ี 1 Performing) ได้ทนัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลกูหนีแ้ล้ว เห็นว่า

ลกูหนีส้ามารถปฏิบตัิตามสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้ ส่วนหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว แต่ยงัมีศกัยภาพ    

ในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารจะจัดเป็นชัน้ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (ชัน้ที ่ 1 

Performing) ได้ หากลกูหนีชํ้าระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้หม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวด

การชําระเงิน แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 

 

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

ฝ่ายบริหารในการตัง้สํารองสว่นเพ่ิมจากการบริหารจดัการ (Management Overlay) จากค่าท่ีได้จากโมเดลไปอีกระดบั

หนึง่ เพ่ือให้สาํรองของธนาคารสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึน้ของการผิดนดัชําระหนีข้องลกูหนีส้ินเช่ือที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์นีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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6.43    การอนมุตัิงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารได้อนมุตัิให้ออกงบการเงินนี ้เมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม 2564 
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	ธนาคารมีนโยบายในการดำรงฐานะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด  โดยธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมต...
	ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III ของ ธปท. กำหนดให้ธนาคารดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจากการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ อีกมากกว่าร้อยละ 2.50 และในเดือนกัน...
	นอกจากนี้ ธปท. อาจกำหนดให้มีการดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตามกฎหมายตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดตามแนวทาง Basel III ดังนี้
	6.3     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
	6.4     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
	6.5 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
	6.5.1  สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
	6.5.2  อื่น ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
	6.6       สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์
	มูลค่ายุติธรรมและจำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยงสำหรับอนุพันธ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
	ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
	สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยกับคู่สัญญาตามระยะเวลาที่ตกลงกันในสกุลเงินเดียวกับเงินต้น โดยจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินต้น
	การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
	ธนาคารทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการป้องกันความเสี่ยงฐานะเปิดต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่...
	ธนาคารทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงินในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564...
	6.7   เงินลงทุนสุทธิ
	6.7.1  เงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ธนาคารได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ธนาคารยังคงถือไว้ สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 804 ล้านบาท และ 882 ล้านบาท และงบการเง...
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ธนาคารได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ธนาคารยังคงถือไว้ สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 1,307 ล้านบาท และ 1,368 ล้านบาท และงบกา...
	6.7.2  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชำระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
	6.8      เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
	6.9   เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
	6.9.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต โดยรวมรายการเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้
	ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
	ธนาคารได้เปิดเผยรายการที่เกิดขึ้นตามประกาศ ธปท. เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวดการบัญชีสำหรับการขายทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายการดังกล่าว ดังนี้
	6.11  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ธนาคารได้มีการตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ ราคาประเมินที่ได้จากผู้ชำนาญการประเมินราคาอิสระจัดอยู่ในระดับ 3 ของการประเมินมูลค่ายุติธรรม (การกำหนดระดับของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในหมายเหตุข้อ 4.5)
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จำนวน 17,494 ล้านบาท และ 17,001 ล้านบาท ตามลำดับ
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งมีราคาทุน จำนวน 15,638 ล้านบาท และ 15,187 ล้านบาท ตามลำดับ
	6.14 เงินรับฝาก
	6.15   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
	6.16 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เป็นหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 20,078 ล้านบาท โดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เป็นผลจ...
	วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เป็นหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวน 19,057 ล้านบาท โดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เป็นผลจากก...
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เป็นหนี้สินทางการเงินเพื่อค้า จำนวน 296 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลำดับ
	6.17 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
	ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	6.25 การจัดตั้ง Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities
	เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้
	รายได้ดอกเบี้ย สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี้
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 25,548 ล้านบาท และ 2,243 ล้านบาท ตามล...
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 24,698 ล้านบาท และ 2,450 ล้านบาท ตามล...
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 50,558 ล้านบาท และ 4,623 ล้านบาท ตามลำ...
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 50,914 ล้านบาท และ 4,804 ล้านบาท ตามลำ...
	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี้
	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี้
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี้
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี้
	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี้


