
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 
 

ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ธนาคารและบริษัทย่อย”) 

และงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

เฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะธนาคาร 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร

สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารและบริษัทยอ่ยตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดย

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  

• พิจารณาข้อกําหนดท่ีใช้ในการจดัชัน้เงินให้สินเช่ือ

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 และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายใน

ท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารท่ีปราศจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคาร

และบริษัทย่อย และของธนาคารในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง 

(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิธนาคาร

และบริษัทยอ่ย และธนาคาร หรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 
 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่

อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

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 ่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

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 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผู้บริหาร

ของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีต้ามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนข้าพเจ้า

เป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกิจการ” การสอบทานดงักลา่วประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบคุลากร ซึง่สว่นใหญ่

เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนีม้ีขอบเขตจํากดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทัง้หมด

ซึง่อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได้ 

 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือว่าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลดงักลา่วไม่ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในสาระสําคญัจากการสอบทาน

ของข้าพเจ้า 

 

 

 

 นิสากร  ทรงมณี 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 

วนัท่ี 23 สงิหาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 

 

 

 

 



หมายเหตุ 30 มถิุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มถิุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

6.2 48,512,218 62,551,767 44,483,608 57,854,239

6.4 729,942,750 801,212,497 599,566,596 626,065,197

6.5 84,339,442 84,341,349 98,702,047 96,497,917

6.6 69,630,621 42,359,296 68,798,131 41,749,252

6.7 846,117,475 803,636,528 695,827,971 663,088,369

6.8 1,328,512 1,328,586 144,816,959 144,316,959

6.9 2,425,276,498 2,376,026,685 2,055,063,780 2,025,671,183

6.10 11,168,071 9,495,944 10,053,330 8,498,534

6.11 63,633,879 64,980,166 52,903,190 54,181,783

6.12 36,652,110 36,808,534 1,519,405 1,579,427

6.13 8,053,034 6,336,519 4,569,416 2,532,787

6,968,816 12,906,449 6,890,721 12,779,785

24,395,062 31,296,588 12,374,858 19,016,792

4,356,018,488 4,333,280,908 3,795,570,012 3,753,832,224

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หลกัประกนัที�นําไปวางกบัคูส่ญัญาทางการเงิน

สินทรัพย์อื�นสทุธิ

รวมสินทรัพย์

เงินลงทนุสทุธิ

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี �และดอกเบี �ยค้างรับสทุธิ

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ

คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�นสทุธิ

สินทรัพย์

เงินสด

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ

สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ

สินทรัพย์อนพุนัธ์

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุ 30 มถิุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มถิุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

6.14 3,147,148,541 3,156,939,789 2,679,141,139 2,665,646,333

6.15 250,539,228 288,708,547 241,582,188 280,748,435

8,275,389 8,112,863 8,272,920 8,112,243

6.16 19,845,481 20,833,104 19,165,525 20,566,545

6.6 77,140,054 50,264,330 76,289,781 49,716,357

6.17 220,396,211 183,239,266 218,958,000 182,379,356

6.21 25,818,308 25,814,558 23,429,589 23,595,568

6.13 203,396                1,358,026             -                        984,178                

6.23 110,224,715 103,417,868 63,270,435 57,310,822

3,859,591,323      3,838,688,351      3,330,109,577      3,289,059,837      

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 

57,700,120 66,348,614 48,542,714 57,340,405 

6.26 , 6.27

26,500,000 26,000,000 26,500,000 26,000,000 

116,500,000 116,500,000 116,500,000 116,500,000 

218,400,653 208,443,791 198,483,060 189,497,321 

494,535,434 492,727,066 465,460,435 464,772,387 

1,891,731 1,865,491 -                        -                        

496,427,165 494,592,557 465,460,435 464,772,387 

4,356,018,488 4,333,280,908 3,795,570,012 3,753,832,224 

(นายชาติศิริ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �

ทนุสํารองตามกฎหมาย

อื�น ๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร

รวมสว่นของธนาคาร

สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

รวมสว่นของเจ้าของ

ทนุที�ออกและชําระแล้ว

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

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั

องค์ประกอบอื�นของสว่นของเจ้าของ

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สว่นของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน

หุ้นบริุมสิทธิ  1,655,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

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

หนี �สินอนพุนัธ์

ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกู้ ยืม 

ประมาณการหนี �สิน 

หนี �สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี

หนี �สินอื�น

รวมหนี �สิน

หนี �สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

หนี �สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม

หนี �สินทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

6.35 31,937,243         27,923,853         23,498,346         20,286,624         

6.36 8,411,429           7,896,782           5,767,643           5,233,067           

23,525,814         20,027,071         17,730,703         15,053,557         

6.37 9,966,495 9,322,060 7,240,761 6,460,770

6.37 3,240,127 2,426,262 2,731,320 2,009,295

6,726,368           6,895,798           4,509,441           4,451,475           

6.38 3,435,470 5,954,035 3,016,476 5,482,248

6.39 (823,461) (240,034) (823,461) (493,904)

41,415                24,557                -                      -                      

98,595                90,263                71,091                65,138                

910,440              805,646              4,436,283           2,241,387           

277,559 265,720 112,602              78,462                

34,192,200         33,823,056         29,053,135         26,878,363         

8,311,814           8,454,882           5,942,394           6,035,496           

93,808                88,393                53,395                51,328                

3,847,476           3,644,617           2,966,992           2,904,652           

934,843              731,144              887,600              710,930              

4,246,811           3,370,129           2,802,757           2,279,652           

17,434,752         16,289,165         12,653,138         11,982,058         

6.40 8,353,956           9,810,129           7,387,254           7,283,710           

8,403,492           7,723,762           9,012,743           7,612,595           

6.41 1,319,467           1,263,217           659,006              1,046,874           

7,084,025           6,460,545           8,353,737           6,565,721           

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

รวมรายได้จากการดําเนินงาน

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์

คา่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้

กําไรสทุธิ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว)

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ

กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

ขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ

รายได้ดอกเบี �ย

คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ย

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ

อื�น ๆ

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ

รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

คา่ตอบแทนกรรมการ

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์

รายได้จากเงินปันผล

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ 

ผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

- 9 -



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(8,162,597) 3,286,178 (6,918,987) 2,936,741

(1,772,110) 64,802 (1,772,110) 64,802

5,323,726 4,803,107 2,358,201 1,326,368

2,220,630 (522,495) 1,944,597 (452,294)

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ -                      (36,044) -                      -                      

(3,701,811) (1,679,478) (3,666,016) (1,587,129)

(15,741) (172,155) (15,741) (172,155)

(2,450) (17,839) -                      -                      

(135) (3,143) -                      -                      

838,062 347,936 742,177 364,983

(5,272,426) 6,070,869 (7,327,879) 2,481,316

1,811,599 12,531,414 1,025,858 9,047,037

6,961,073           6,356,766           8,353,737           6,565,721           

122,952              103,779              -                      -                      

7,084,025           6,460,545           8,353,737           6,565,721           

1,671,361 12,400,003 1,025,858 9,047,037

140,238              131,411              -                      -                      

1,811,599 12,531,414 1,025,858 9,047,037

3.65                    3.33                    4.38                    3.44                    

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

(นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น)

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)

เบ็ดเสร็จอื�น

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นสทุธิ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

ขาดทนุจากหนี �สนิทางการเงินที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

ความเสี�ยงด้านเครดติ

ในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี �

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมือที�ใช้สําหรับ

การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน

ในตา่งประเทศ

หน่วย : พันบาท

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น

งบการเงนิเฉพาะธนาคารงบการเงนิรวม

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (ตอ่)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2565

สว่นแบ่งขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

6.35 61,858,934         55,435,594         45,329,249         40,300,525         

6.36 16,586,100         15,701,195         11,205,999         10,349,784         

45,272,834         39,734,399         34,123,250         29,950,741         

6.37 20,055,585 18,959,330 14,450,952 13,353,061

6.37 6,371,926 4,729,611 5,386,451 3,956,926

13,683,659         14,229,719         9,064,501           9,396,135           

6.38 4,781,120 8,041,900 4,282,193 6,951,918

6.39 (752,433) 600,964              (789,271) 347,094              

91,729                57,153                -                      -                      

162,417              169,056              122,192              124,378              

1,521,065           1,331,069           5,022,967           2,731,977           

541,986 532,237 186,183              160,463              

65,302,377         64,696,497         52,012,015         49,662,706         

17,046,449         17,356,742         12,275,378         12,295,171         

175,228              130,474              69,745                66,778                

7,267,106           6,842,585           5,532,691           5,269,320           

1,666,064           1,410,082           1,600,712           1,373,118           

6,786,549           6,310,363           4,197,229           4,153,086           

32,941,396         32,050,246         23,675,755         23,157,473         

6.40 14,843,495         16,136,653         13,305,943         12,284,092         

17,517,486         16,509,598         15,030,317         14,221,141         

6.41 3,194,616           3,009,770           1,873,585           2,366,395           

14,322,870         13,499,828         13,156,732         11,854,746         

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ

กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

รายได้ดอกเบี �ย

คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ย

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ

ผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ �น

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์

รายได้จากเงินปันผล

รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

รวมรายได้จากการดําเนินงาน

คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ 

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กําไรสทุธิ

คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์

คา่ภาษีอากร

อื�น ๆ

รวมคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
- 11 -



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(13,948,090) (3,939,028) (12,067,195) (3,816,541)

(2,407,304) (335,132) (2,407,304) (335,132)

3,348,070 9,774,483 1,745,922 3,890,692

3,471,759 1,047,119 3,059,259 1,027,314

1,639,531 5,330,779 1,667,041 5,304,350

792,511 (583,337) 792,511 (583,337)

(1,305) (18,650) 1,145 (811)

(1,512) (2,598) -                      -                      

(396,342) (919,935) (490,618) (879,288)

(7,502,682) 10,353,701 (7,699,239) 4,607,247

6,820,188 23,853,529 5,457,493 16,461,993

14,079,136         13,279,862         13,156,732         11,854,746         

243,734              219,966              -                      -                      

14,322,870         13,499,828         13,156,732         11,854,746         

6,577,813 23,595,229 5,457,493 16,461,993

242,375              258,300              -                      -                      

6,820,188 23,853,529 5,457,493 16,461,993

7.38                    6.96                    6.89                    6.21                    

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

(นายชาตศิริิ  โสภณพนิช)  (นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถุินายน 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมือที�ใช้สําหรับ

การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน

ในตา่งประเทศ

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี �

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ในภายหลงั

กําไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

กําไร (ขาดทนุ) จากหนี �สนิทางการเงินที�กําหนดให้วดัมลูคา่

ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

ความเสี�ยงด้านเครดติ

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

สว่นแบ่งขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) 

เบ็ดเสร็จอื�น

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นสทุธิ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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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 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       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 19,088,429         56,346,232         23,201,759         9,278,001          27,454,401         159,735                  (1,883,113)              8,136,189          1,642                 26,000,000         116,500,000       208,443,791       492,727,066       1,865,491          494,592,557       

เงินปันผลจ่าย 6.27 -                     -                     -                     -                     -                     -                         -                          -                     -                     -                     -                     (4,769,445)         (4,769,445)         (216,135)            (4,985,580)         

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

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                     -                     -                     85,997               (9,625,951)         (1,925,843)              634,009                  3,333,027          (1,210)                -                     -                     14,077,784         6,577,813          242,375             6,820,188          

โอนไปกําไรสะสม -                     -                     (3,833)                (541,990)            (602,700)            -                         -                          -                     -                     -                     -                     1,148,523          -                     -                     -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถนุายน 2565 19,088,429         56,346,232         23,197,926         8,822,008          17,225,750         (1,766,108)              (1,249,104)              11,469,216         432                    26,500,000         116,500,000       218,400,653       494,535,434       1,891,731          496,427,165       

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มถิุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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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 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       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 19,088,429          56,346,232          22,804,480          8,743,091            26,799,115          159,735                 (1,883,113)             717,097               26,000,000          116,500,000       189,497,321       464,772,387       

เงินปันผลจา่ย 6.27 -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                         -                      -                      -                     (4,769,445)         (4,769,445)         

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

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                      -                      -                      (8,153,862)           (1,925,843)             634,009                 1,745,922            -                      -                     13,157,267         5,457,493           

โอนไปกําไรสะสม -                      -                      -                      (495,217)              (602,700)              -                        -                         -                      -                      -                     1,097,917           -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 19,088,429          56,346,232          22,804,480          8,247,874            18,042,553          (1,766,108)             (1,249,104)             2,463,019            26,500,000          116,500,000       198,483,060       465,460,435       

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

     (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)

   กรรมการผู้จดัการใหญ่

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย์)

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 17,517,486         16,509,598         15,030,317         14,221,141         

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้เป็น

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 2,809,012           2,990,615           1,982,024           2,224,429           

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 14,843,495 16,136,653 13,305,943 12,284,092

ขาดทนุจากการแปลงค่าเงนิกู้ยืมระยะยาว 10,162,517 9,107,302 10,162,517 9,042,390

ส่วนเกินมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี �ตดัจําหน่าย 420,298 784,314 417,747 753,485

(กําไร) ขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการวดัมลูค่าเครื�องมือทางการเงนิ

ด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 632,508 (4,273,150) 345,181 (4,092,526)

(กําไร) ขาดทนุสทุธิจากเงนิลงทนุ 752,433 (600,964) 789,271 (347,094)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (91,729)               (57,153)               -                      -                      

ขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลบั) 268,389 43,923 259,183 (24,220)

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (12,846) (7,903) (8,305) (3,032)

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื�น (โอนกลบั) 94,107 22,599 (2,041) 22,601

ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี �สิน 486,527 431,711 464,122 413,805

รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ (45,272,834) (39,734,399) (34,123,250) (29,950,741)

รายได้เงนิปันผล (1,521,065) (1,331,069) (5,022,967) (2,731,977)

เงนิสดรับดอกเบี �ย 60,809,867 56,499,522 44,000,485 40,227,419

เงนิสดจ่ายดอกเบี �ย (16,694,759) (15,868,002) (11,103,253) (11,210,940)

เงนิสดรับเงนิปันผล 383,873 1,224,421 326,754 1,121,081

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (3,455,070) (2,909,542) (2,838,266) (2,497,759)

รายได้ค้างรับอื�นลดลง 539,358 190,534 431,999 116,985

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นเพิ�มขึ �น (ลดลง) (465,322) (492,565) 165,096 (832,338)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

    ในสินทรัพย์และหนี �สินดําเนินงาน 42,206,245         38,666,445         34,582,557         28,736,801         

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ �น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 71,510,607 (288,884,469) 26,710,881 (284,583,833)

สินทรัพย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 894,132 (9,840,822) (1,024,524) (11,276,033)

เงนิให้สินเชื�อแก่ลกูหนี � (67,016,710) (59,371,018) (44,513,637) (30,925,385)

ทรัพย์สินรอการขาย 371,359 793,576 292,437 332,964

สินทรัพย์อื�น (16,227,229) 17,988,339 (16,257,332) 18,194,152

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคารงบการเงนิรวม

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนี �สินดําเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)

เงนิรับฝาก (9,791,248) 236,122,387       13,494,806 154,701,747

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (38,169,319) 34,258,188 (39,166,247) 81,171,554

หนี �สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 162,526 (200,511) 160,677 321,065

เงนิกู้ยืมระยะสั �น 453,301 229,467 -                      -                      

หนี �สินอื�น 45,783,072 17,128,227 42,526,060 426,410

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 30,176,736 (13,110,191) 16,805,678 (42,900,558)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (187,488,279) (282,779,693) (161,274,291) (243,916,160)

เงนิสดรับจากการจําหน่ายเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 148,944,715       303,284,554       120,638,654       281,140,688       

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย (64,627,189) (37,094,296) (18,943,380) (1,635,938)

เงนิสดรับจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุที�วดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 38,885,089         24,907,541         5,450,650           910,541              

เงนิสดจ่ายในการซื �อเงนิลงทนุในบริษัทยอ่ย -                      -                      (500,000) -                      

เงนิสดรับจากเงนิปันผลที�ได้รับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 90,295                62,180                3,559,021           1,459,248           

เงนิสดจ่ายในการซื �ออาคาร และอปุกรณ์ (682,264) (635,255) (322,964) (392,322)

เงนิสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 81,932                104,162              8,498                  5,093                  

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (64,795,701) 7,849,193 (51,383,812) 37,571,150

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดรับจากการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 6.3 26,441,778         -                      26,441,778         -                      

เงนิกู้ยืมระยะยาวเพิ�มขึ �น (ลดลง) 6.3 59,384 (23,998) (65,615) (82,998)

เงนิสดจ่ายชําระหนี �สินตามสญัญาเช่า (944,747) (768,030) (396,753) (499,511)

เงนิปันผลจ่าย (4,769,445) (4,771,811) (4,769,445) (4,771,811)

เงนิปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (216,135) (181,964) -                      -                      

เงนิสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 20,570,835 (5,745,803) 21,209,965 (5,354,320)

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงนิสด 8,581 76,358 (2,462) 63,872

เงนิสดลดลงสทุธิ (14,039,549) (10,930,443) (13,370,631) (10,619,856)

เงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม 62,551,767         73,886,309         57,854,239         70,013,515         

เงนิสด ณ วันที� 30 มิถุนายน 48,512,218 62,955,866 44,483,608 59,393,659

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนิระหว่างกาลนี �

(นายสวุรรณ  แทนสถิตย)์

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หน่วย : พันบาท

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

งบการเงนิเฉพาะธนาคารงบการเงนิรวม

                กรรมการผู้จดัการใหญ่

                 (นายชาติศิริ  โสภณพนิช)
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 
และส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว) 
 

เร่ือง หน้า 
หมายเหตุข้อ  
1. ข้อมลูทัว่ไปและข้อก ำหนดของทำงรำชกำร 19 
2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร 19 
3. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 21 
4. กำรบริหำรควำมเสีย่ง 33 
5. กำรใช้ดลุพินิจ และประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคญั 62 
6. ข้อมลูเพิ่มเติม 64 
 6.1 กำรจดัประเภทสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้นิทำงกำรเงิน 64 
 6.2 เงินสด 68 
 6.3 ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 68 
 6.4 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) 69 
 6.5 สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 69 
 6.6 สนิทรัพย์และหนีส้นิอนพุนัธ์ 70 
 6.7 เงินลงทนุสทุธิ 72 
 6.8 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 74 
 6.9 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 76 
 6.10 ทรัพย์สนิรอกำรขำยสทุธิ 79 
 6.11 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 82 
 6.12 คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นสทุธิ 86 
 6.13 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 87 
 6.14 เงินรับฝำก 92 
 6.15 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้นิ) 93 
 6.16 หนีส้นิทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 93 
 6.17 ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 94 
 6.18 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 95 
 6.19 หุ้นกู้  96 
 6.20 กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program 98 
 6.21 ประมำณกำรหนีส้นิ 98 
 6.22 ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 99 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 
และส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว) 
 

 เร่ือง หน้า 
หมายเหตุข้อ  
 6.23 หนีส้นิอื่น                           101 
 6.24 ทนุเรือนหุ้น 102 
 6.25 กำรจดัตัง้ Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities 103 
 6.26 ทนุส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น 103 
 6.27 กำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 104 
 6.28 สนิทรัพย์ที่มีภำระผกูพนัและข้อจ ำกดั 105 
 6.29 หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ 105 
 6.30 คดีฟอ้งร้อง 105 
 6.31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 105 
 6.32 ผลประโยชน์อื่นท่ีจ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร 112 
 6.33 กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสนิทรัพย์ 112 
 6.34 สว่นงำนด ำเนินงำน 113 
 6.35 รำยได้ดอกเบีย้ 116 
 6.36 คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 117 
 6.37 รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ 118 
 6.38 ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ  119 
 6.39 ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ 120 
 6.40 ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 121 
 6.41 ภำษีเงินได้ 122 
 6.42 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 128 
 6.43 กำรอนมุตัิงบกำรเงิน 129 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 
และส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปและข้อก าหนดของทางราชการ    
 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ที ่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบ
ธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์เป็นกิจกรรมหลกั โดยมีสำขำอยูท่ัว่ทกุภมูิภำคในประเทศไทยและในบำงภมูิภำคหลกัของโลก  

 

ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุน 
ซึ่งตำมแนวทำงปฏิบตัิเหลำ่นีแ้ละแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทนัท่วงที ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำร
ในกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ หนีส้ินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรค ำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำร
ก ำหนด นอกจำกนัน้ จ ำนวนเงินและประเภทของเงินกองทนุของธนำคำรขึน้อยู่กบัควำมเห็นของ ธปท. เก่ียวกบัส่วนประกอบ 
น ำ้หนกัของควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรได้ปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรด ำรงเงินกองทนุครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเงินกองทนุและข้อก ำหนดอื่น ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

2.1  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็นฉบับภำษำไทย และได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชี วิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย รวมถึงกฎระเบียบและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหลกัเกณฑ์ของ ธปท. 

 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะธนำคำร ได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 34 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล และข้อบงัคบัของทำงกำรที่เก่ียวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท. 
เร่ือง กำรจัดท ำและกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิง้ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน ลงวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561  

 

งบกำรเงินนีไ้ด้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์กำรวดัมลูคำ่ด้วยรำคำทนุเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชี 
 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ธนำคำรใช้ดุลพินิจในกำรประมำณ
และตัง้ข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่เก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ ณ วนัที่ในงบกำรเงิน และจ ำนวนเงินที่เก่ียวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดบญัชีที่รำยงำน ซึ่งผลที่เกิดขึน้จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ กำรใช้ดลุพินิจและกำรประมำณกำร  
ที่ส ำคญัได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตขุ้อ 5 โดยข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวิธีกำรและข้อสมมติฐำนส ำคญัที่ใช้ได้ระบไุว้ใน
หมำยเหตตุำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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2.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมห่รือปรับปรุงใหม่ 
ธนำคำรและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภำวิชำชีพบญัชี ได้ออกประกำศ
และลงในรำชกิจจำนเุบกษำ โดยให้ถือปฏิบตัิกบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2565 
เป็นต้นไป มำถือปฏิบตัิแล้ว ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของธนำคำรและบริษัทย่อยอย่ำงเป็นสำระส ำคญั  
 

2.3 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 และ   
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ได้รวมรำยกำรบญัชีของส ำนกังำนใหญ่และสำขำธนำคำรทัง้หมด
และบริษัทย่อย โดยได้ตดัรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่ส ำคญัระหว่ำงกนัออก และได้รวมสว่นได้เสียในบริษัทร่วม 
บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี 
จ ำกดั  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ำกดั บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค และบริษัท บีเอสแอล ลสีซิ่ง จ ำกดั 

 

นอกจำกนัน้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 
และงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด ซึ่งบำงกอก
แบงค์ เบอร์ฮำด ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100 และบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด ซึ่งบริษัท
หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100  

 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 ได้รวม PT Honest 
Financial Technologies (เดิมช่ือ PT Sahabat Finansial Keluarga) ซึ่งธนำคำร พีที เพอร์มำตำ ทีบีเค ถือหุ้นใน
อตัรำร้อยละ 99.99 โดยในเดือนธนัวำคม 2564 เปลีย่นสถำนะจำกบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม 
 

บริษัทยอ่ยของธนำคำรเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย ธนำคำรกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ำกดั ซึง่จดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน และธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค ซึง่จดทะเบียน
ในประเทศอินโดนีเซีย ส ำหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด  ยกเว้น PT Honest Financial 
Technologies (เดิมช่ือ PT Sahabat Finansial Keluarga) ซึง่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 
 

2.4 งบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะธนำคำร ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  ได้รวมรำยกำรบญัชีของส ำนกังำนใหญ่และ
สำขำธนำคำรทัง้หมด และบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทนุสทุธิจำกคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

- 21 - 
 

 

3.  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1       กำรรับรู้รำยได้ 
  ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบีย้ด้วยวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง (Effective Interest Rate: EIR) อัตรำดอกเบีย้ที่แท้จริง คือ 

อตัรำที่ใช้คิดลดประมำณกำรเงินสดรับในอนำคตตลอดอำยทุี่คำดไว้ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน หรือในช่วงเวลำที่สัน้กว่ำ
แล้วแต่ควำมเหมำะสม เพื่อให้ได้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงค ำนวณโดยค ำนึงถึง
สว่นลดหรือสว่นเกินในกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ และคำ่ธรรมเนียม ตลอดจนต้นทนุที่เป็นสว่นหนึง่ของอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 
 

ธนำคำรค ำนวณรำยได้ดอกเบีย้โดยใช้อัตรำดอกเบีย้ที่แท้จริงกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  ยกเว้น 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต เมื่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินถูกพิจำรณำว่ำด้อยค่ำด้ำนเครดิต ธนำคำร
ค ำนวณรำยได้ดอกเบี ย้ โดยใช้อ ัตรำดอกเบี ย้ที ่แท้จ ริงก ับมูลค่ำตำมบ ัญชีส ุทธิด้วยค่ำ เผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หำกสินทรัพย์ดงักลำ่วไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิตแล้ว ธนำคำรจะค ำนวณรำยได้ดอกเบีย้บนมลูค่ำ
ตำมบญัชีดงัเดิม 
 

ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรำยกำร  (Purchased or Originated Credit-
Impaired: POCI)  ธนำคำรค ำนวณรำยได้ดอกเบีย้โดยค ำนวณหำอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงปรับด้วยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
(Credit-Adjusted EIR) และใช้อตัรำนัน้กบัมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงปรับด้วยควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต คือ อตัรำดอกเบีย้ ณ วนัแรกที่รับรู้รำยกำร  ท่ีใช้คิดลดประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต (รวมผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิต) เพื่อให้ได้มลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิตเมื่อซือ้หรือเมื่อเกิดรำยกำร 
 

รำยได้คำ่ธรรมเนียม 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมที่ได้รวมค ำนวณเป็นส่วนหนึ่งของอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ธนำคำรรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมโดยใช้
เกณฑ์คงค้ำงเมื่อได้มีกำรให้บริกำรหรือด ำเนินกำรตำมภำระที่ต้องปฏิบตัิเสร็จสิน้ 
 
 

3.2       กำรรับรู้คำ่ใช้จ่ำย 
 ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ด้วยวิธีอัตรำดอกเบีย้ที่แท้จริง และรับรู้ค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง ยกเว้น

คำ่ธรรมเนียมจ่ำยที่ได้รวมค ำนวณเป็นสว่นหนึง่ของอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 
 

3.3  เงินสด 
           เงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและรำยกำรเงินสดระหวำ่งเรียกเก็บ 
 

3.4     เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
1) กำรรับรู้เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ธนำคำรรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนีส้ินทำงกำรเงิน เมื่อธนำคำรเข้ำเป็นคู่สญัญำตำมข้อก ำหนดของเคร่ืองมือนัน้ 
ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นวนัที่มีกำรจ่ำยช ำระ เงินให้สินเชื่อและลกูหนีจ้ะรับรู้เมื่อจ่ำยเงินล่วงหน้ำ (หรือจ่ำยช ำระ) 
ให้แก่ผู้กู้ยืม  

 
 
 
 



  
 

- 22 - 
 

 

2) กำรจัดประเภทของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
สนิทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี ้
ธนำคำรจดัประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนีเ้ป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทนุ
ตดัจ ำหน่ำย หรือด้วยมลูค่ำยตุิธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนำคำรในกำรบริหำร และตำมลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยจดัประเภทเป็น 
 

  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย (Amortized Cost) เมื่อเข้ำเง่ือนไขทัง้สองข้อกลำ่วคือ
ถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ และข้อก ำหนดตำมสญัญำ ท ำให้
เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำกยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัท่ีก ำหนด 
 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี  ้รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตดัจ ำหนำ่ย กำรวดัมลูคำ่ของกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตค ำนวณตำมโมเดลผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
(Expected Credit Loss Model) ตำมที่อธิบำยไว้ในหวัข้อกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน  
 

  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (Fair Value through Other 
Comprehensive Income: FVOCI) เมื่อเข้ำเง่ือนไขทัง้สองข้อกลำ่วคือถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวตัถปุระสงค์
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อก ำหนดตำมสญัญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำกยอดคงเหลือของเงินต้น
ในวนัท่ีก ำหนด 
 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหลำ่นีร้ับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ำยตุิธรรมและวดัมลูค่ำในภำยหลงัด้วยมลูค่ำยตุิธรรม  
ก ำไรหรือขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมจะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของ
ผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจนกวำ่จะจ ำหนำ่ย ซึง่จะรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยตรำสำรดงักลำ่ว
เป็นก ำไรหรือขำดทนุในงบก ำไรขำดทนุ กำรวดัมลูคำ่ของกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิตค ำนวณตำมโมเดล 
 

  - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (Fair Value through Profit or Loss: 
FVTPL) เมื่อถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ หรือข้อก ำหนดตำม
สญัญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำก
ยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัที่ก ำหนด 
 

  สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนีร้ับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ก ำไรขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยตุิธรรม และก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึน้จำกกำรขำยรับรู้
เป็นก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 

 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทุกรำยกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ธนำคำรจัดประเภท
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้ำแต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพย์ที่อำจมีควำม
ผนัผวนของรำคำสงู เป็นสนิทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  (FVOCI) กำรจดั



  
 

- 23 - 
 

 

ประเภทพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร โดยไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงประเภทได้ รำยได้ทกุประเภทรวมทัง้กำรเปลีย่นแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรม ที่แสดงไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่ถูกโอนไปยงัก ำไรหรือขำดทุนแม้เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 
ยกเว้นรำยได้เงินปันผล 

 

3) กำรจัดประเภทหนีส้ินทำงกำรเงิน 
ธนำคำรวดัมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินนอกเหนือจำกภำระผูกพนัในกำรให้สินเช่ือและกำรค ำ้ประกันทำงกำรเงินด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย (Amortized Cost) หรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  (FVTPL) เมื่อเป็นหนีส้ินทำง
กำรเงินเพื่อค้ำหรือก ำหนดให้วดัด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัด้วยรำคำทุน
ตดัจ ำหนำ่ยในภำยหลงั 
 

ธนำคำรจัดประเภทหนีส้ินทำงกำรเงินเป็นถือไว้เพื่อค้ำเมื่อหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้ออกเพื่อกำรท ำก ำไรระยะสัน้ผ่ำน
กิจกรรมเพื่อค้ำ หรือเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริหำรจดักำรร่วมกนั ซึง่มีหลกัฐำนในรูปแบบท่ีผำ่น
มำของกำรท ำก ำไรระยะสัน้ หนีส้ินที่ถือไว้เพื่อค้ำรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ำยตุิธรรม ต้นทนุกำรท ำรำยกำรรับรู้ใน
งบก ำไรขำดทนุเมื่อเกิดรำยกำร และวดัมลูค่ำด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมในภำยหลงั ส ำหรับก ำไรหรือขำดทนุรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 

หนีส้ินทำงกำรเงินอำจถูกก ำหนดให้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

 

  - ช่วยขจดัหรือลดกำรวดัมลูคำ่ทำงบญัชีที่ไมส่อดคล้องกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั  
  - กลุม่ของหนีส้ินทำงกำรเงิน หรือกลุม่ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินที่มีกำรบริหำรจดักำรและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้วยเกณฑ์มลูคำ่ยตุิธรรม 
  - หนีส้นิท่ีประกอบด้วยอนพุนัธ์แฝงหนึง่หรือมำกกวำ่หนึง่รำยกำร  

 

ผลกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร  (Own Credit Risk) แสดงแยกต่ำงหำกในก ำไร
เบ็ด เส ร็จอื่น เ ป็นส ำ รองด้ำนเครดิต  ยกเ ว้นกรณีท ำให้ เกิดห รือท ำใ ห้ เพิ ่มกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชี ที่ไม่
สอดคล้องกันในก ำไรหรือขำดทุน กำรเปลี่ยนแปลงทัง้หมดในมูลค่ำยุติธรรมของหนี ส้ินนัน้รวมถึง กำร
เปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจะแสดงใน “ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมลูค่ำด้วยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ” 
 
 

กำรเปลี ่ยนแปลงในม ูลค ่ำย ุต ิธรรมของหนี ส้ ินทำงกำรเงินอ ันเป็นผลมำจำกควำมเสี ่ยงด้ำน เครดิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมบนควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตปัจจุบันและเมื่อเร่ิมแรก  
 

จ ำนวนที่แสดงไว้ในส ำรองด้ำนเครดิตจะไม่โอนไปยังก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั เมื่อเคร่ืองมือเหล่ำนีถู้กตัด
รำยกำรออกจำกบัญชี ยอดสะสมของส ำรองด้ำนเครดิตจะถูกโอนไปยังก ำไรสะสม  
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4) อนุพันธ์ทำงกำรเงิน 
ตรำสำรอนพุนัธ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท ำสญัญำ  (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อค้ำ 
เว้นแต่ธนำคำรก ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของควำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและจัดเป็น
ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตรำสำรอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้เป็นก ำไร  (ขำดทุน) สุทธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำ ด้วย
มลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ ยกเว้นมีกำรใช้กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
 

อนพุนัธ์แฝง 
อนพุนัธ์แฝงเป็นสว่นหนึง่ของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instruments) ที่ประกอบด้วยสญัญำหลกั
ที่มิใช่ตรำสำรอนพุนัธ์ 
 

ส ำหรับอนุพันธ์ที่แฝงในสญัญำหลกัที่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกจัดประเภททัง้สญัญำรวมอนุพันธ์แฝงตำม
โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนำคำร และตำมลกัษณะของกระแสเงินสดของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 

ส ำหรับอนพุนัธ์ที่แฝงในสญัญำหลกัที่เป็นหนีส้นิทำงกำรเงิน อนพุนัธ์แฝงจะถกูรับรู้แยกออกจำกสญัญำหลกัเสมือน
เป็นตรำสำรอนพุนัธ์เมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี ้

 

  - ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและควำมเสีย่งของอนพุนัธ์แฝงไมม่ีควำมสมัพนัธ์อยำ่งใกล้ชิดกบัสญัญำหลกั 
  - เมื่อแยกออกจำกสญัญำหลกัยงัมีลกัษณะตรงตำมนิยำมของตรำสำรอนพุนัธ์ และ 
  - ตรำสำรกำรเงินแบบผสมนีไ้มไ่ด้ถกูรับรู้และวดัด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 

 

5) กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

  ก) สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
มีกำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน หำกธนำคำรประเมินวำ่กระแสเงินสดของสนิทรัพย์มีควำมแตกต่ำง
จำกเดิมอย่ำงมีนยัส ำคญั สินทรัพย์ทำงกำรเงินเดิมจะถูกตดัออกจำกบญัชีและรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินใหม่
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเดิมที่ถูกตดัออก และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินใหม ่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุเสมือนเป็นสว่นหนึง่ของผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
 

หำกกระแสเงินสดไม่แตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ ธนำคำรปรับมูลค่ำตำมบัญชีขัน้ต้นของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินใหม่ และรับรู้ผลต่ำงที่ได้จำกกำรปรับปรุงมลูค่ำทำงบญัชี เป็นก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรปรับสญัญำ
ในก ำไรหรือขำดทนุ ซึ่งแสดงเป็นสว่นหนึง่ของผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 

 

  ข) หนีส้ินทำงกำรเงิน 
ธนำคำรตัดหนีส้ินทำงกำรเงินออกจำกบญัชีเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสญัญำท ำให้กระแสเงินสดของ
หนีส้ินมีกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนยัส ำคญั หนีส้ินทำงกำรเงินใหม่ตำมเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลง
รับรู้ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม ผลตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชีของหนีส้นิทำงกำรเงินที่ถกูตดัออกและหนีส้นิทำงกำรเงินใหม่
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
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หำกกระแสเงินสดของหนีส้ินมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนยัส ำคญั  ธนำคำรปรับปรุงมูลค่ำ
ตำมบญัชีของหนีส้นิให้สะท้อนมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้
ที่แท้จริงเดิม และรับรู้จ ำนวนเงินที่เกิดขึน้จำกกำรปรับปรุงมลูคำ่ตำมบญัชีในก ำไรหรือขำดทนุ  
 

6) กำรหักกลบ 
สินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินแสดงหกักลบกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเมื่อธนำคำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ในกำรหกักลบจ ำนวนดงักลำ่ว และตัง้ใจที่จะช ำระด้วยเกณฑ์สทุธิ หรือรับรู้สนิทรัพย์และช ำระหนีส้นิพร้อมกนั 

 

7) กำรตัดรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ธนำคำรตดัรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เมื่อกระแสเงินสดตำมสญัญำของสนิทรัพย์หมดลง หรือมีกำรโอนย้ำยสิทธิ
ที่จะรับกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจ้ำของทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของรำยกำรออกไป ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้หรือที่คงอยู่จำกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
ที่โอนย้ำย ธนำคำรจะรับรู้แยกเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ   
 

หนีส้ินทำงกำรเงินถูกตดัรำยกำรจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน เมื่อธนำคำรได้สิน้สดุภำระผูกพนัหรือสญัญำถูก
ยกเลกิหรือหมดอำย ุ
 

3.5     กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ธนำคำรใช้โมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  (Expected Credit Loss (ECL) Model) และส่วนเพิ่ม
จำกกำรบริหำรจัดกำร (Management Overlay) เนื่องจำกโมเดลไม่รองรับกำรกันส ำรองด้อยค่ำส ำหรับสินทรัพย์ทำง
กำรเงินประเภทหนี  ้รวมถึงภำระผูกพันจำกกำรให้สินเชื่อและสัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงิน ซึ่งวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortized Cost) และมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) โดยมีกำรจดัสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็น 3 ชัน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งด้ำนเครดิตนบัตัง้แตรั่บรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก ดงันี ้ 

 

ก) ชัน้ที ่1: ไมม่ีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิต (Performing) 
ส ำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตซึ่งไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคัญของควำมเสี่ยงนับตัง้แต่รับรู้รำยกำรเมื่อ
เร่ิมแรก และเป็นฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ไมด้่อยค่ำด้ำนเครดิตตัง้แตเ่ร่ิมแรก ธนำคำรกนัส ำรองด้วย ผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้จำกควำมนำ่จะเป็นท่ีจะเกิดกำรผิดนดัช ำระภำยใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ  

 

ข) ชัน้ที ่2: มีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิต (Under-Performing) 
ส ำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตซึ่งมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิตนบัตัง้แตรั่บรู้รำยกำร
เมื่อเร่ิมแรก แตไ่มด้่อยคำ่ด้ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำยุ  
 

ค) ชัน้ที ่3: กำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต (Non-Performing) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินถูกประเมินว่ำด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด
ผลเสียหำยต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของสินทรัพย์นัน้เกิดขึน้ ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิด
กำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำยขุองสนิทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ 
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กำรก ำหนดชัน้ในกำรด้อยคำ่ 
ณ วนัที่ในรำยงำน ธนำคำรประเมินว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญันบัตัง้แต่
กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระตลอดอำยุที่คำด ไว้ของสินทรัพย์ 
ระหว่ำงวันที่ในรำยงำนและวันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก  และพิจำรณำข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลที่สมเหตุสมผล             
ที่เก่ียวข้อง ธนำคำรให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำข้อบ่งชี ้(Indicator) ที่จะสง่ผลต่อกำรลดลงของควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนีห้รือกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยพิจำรณำข้อบ่งชีส้ ำคญัทัง้เชิงปริมำณ  และ      
เชิงคุณภำพ ซึ่งครอบคลุมทัง้เหตุกำรณ์ที่ เกิดขึน้แล้วและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ไปข้ำงหน้ำ (Forward-Looking 
Analysis)  รวมถึงใช้ระบบกำรจดัระดบัควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือภำยในของธนำคำร ระบบกำรจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ด้ำนเครดิตของภำยนอก และข้อมูลที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ไว้เพื่อประเมินกำรลดลงของคุณภำพเครดิตของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน 
 

ธนำคำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นรำยสญัญำหรือเป็นรำยกลุม่ ส ำหรับกำรประเมิน
กำรด้อยค่ำแบบรำยกลุ่ม ธนำคำรจัดกลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีลกัษณะของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตร่วมกัน โดย
พิจำรณำจำกประเภทของสญัญำ กำรจดัระดบัควำมเสีย่งด้ำนสนิเช่ือ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก อตุสำหกรรม ท่ีตัง้ทำง
ภมูิศำสตร์ของผู้กู้ยืม และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินมีกำรโอนย้ำยชัน้ตำมคุณภำพด้ำนเครดิตที่ลดลง หำกในเวลำต่อมำคุณภำพด้ำนเครดิตของ
สินทรัพย์ดีขึน้และข้อบ่งชีข้องกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต นบัตัง้แต่รับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก
หมดไป ธนำคำรจดัชัน้เป็นสนิทรัพย์ที่ไมม่ีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิต (Performing) 
 

กำรวดัมลูคำ่ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้เป็นมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะไม่ได้รับทัง้หมดตลอดอำยุของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินถ่วงน ำ้หนักด้วยควำมน่ำจะเป็นคิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ที่แท้จริงเดิม ณ วันเร่ิมต้น กล่ำวคือ 
ค ำนวณจำกประมำณกำรฐำนะควำมเสีย่งเมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ คณูด้วยควำมน่ำจะเป็นท่ีจะมีกำรผิดนดัช ำระ และร้อยละ
ของควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้เมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงเดิม ณ วนัเร่ิมต้น โดยค ำนวณ
ภำยใต้แตล่ะสถำนกำรณ์ที่เป็นไปได้ 

 

  - ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนดัช ำระหนี ้(Probability of Default: PD) : กำรประมำณโอกำสของกำรท่ีลกูหนีไ้ม่ช ำระเงิน
ตำมสญัญำในช่วงเวลำที่ก ำหนด กำรผิดนดัช ำระหนีอ้ำจเกิดขึน้เพียงช่วงเวลำใดเวลำหนึง่จำกระยะเวลำที่ประเมินไว้ 

  - ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้เมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ (Loss Given Default: LGD) : กำรประมำณค่ำควำมเสียหำย 
ที่อำจเกิดขึน้ในกรณีที่มีกำรไมช่ ำระเงินตำมสญัญำในช่วงเวลำที่ก ำหนด ค่ำควำมเสยีหำยดงักลำ่วเป็นผลต่ำงระหวำ่ง
กระแสเงินสดที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำ และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดว่ำจะได้รับ รวมถึงมลูค่ำที่อำจได้รับจำก
หลกัประกนั 

  - ฐำนะควำมเสี่ยงเมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ (Exposure at Default: EAD) : กำรประมำณจ ำนวนเงินของวนัที่ไม่ช ำระเงิน
ตำมสัญญำในอนำคต โดยค ำนึงถึงกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนเงินหลังจำกวันที่ในรำยงำน
อนัเนื่องมำจำกกำรช ำระคืนเงินหรือจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะมีกำรเบิกใช้เพิ่มเติมตำมวงเงินท่ีคงเหลอื 
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ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ ธนำคำรพิจำรณำผลขำดทนุในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมลูที่สงัเกตได้
ในปัจจุบนั อีกทัง้คำดกำรณ์สภำวะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตด้วย โดยใช้ข้อมลูสนบัสนนุที่มีควำมสมเหตสุมผล  
กำรใช้ดลุพินิจจำกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรประมำณผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ กำรใช้ตวัแปรทำงเศรษฐกิจ
มหภำคร่วมในกำรค ำนวณ โดยหลกัได้แก่แต่ไม่จ ำกดัเพียง ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัรำกำรว่ำงงำน ดชันีรำคำ
อสงัหำริมทรัพย์ เป็นต้น 
 

ในกรณีของตรำสำรหนีท้ี่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนำคำรรับรู้กำรกันส ำรองในก ำไร
ขำดทนุ และค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในจ ำนวนเดียวกนัในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น โดยมูลค่ำ
ตำมบัญชีของเงินลงทนุในตรำสำรหนีด้งักลำ่วในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินยงัแสดงด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

กำรวดัผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสญัญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะ
จ่ำยช ำระให้กบัผู้ที่ได้รับกำรค ำ้ประกนัสทุธิด้วยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน 
 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรับภำระผกูพนัในกำรให้สินเชื่อ คือมลูค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงระหว่ำง
กระแสเงินสดตำมสญัญำที่ถึงก ำหนดช ำระหำกมีกำรเบิกใช้วงเงิน และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดวำ่จะได้รับ 
 

กำรตดัหนีส้ญู 
ธนำคำรตดัสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกจำกบญัชี (กำรตดัหนีส้ญู) เพียงบำงสว่นหรือทัง้หมด ในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำ
ว่ำจะไม่สำมำรถได้รับคืน โดยทัว่ไปจะเป็นกรณีที่ผู้กู้ ไม่มีสินทรัพย์หรือแหลง่ของรำยได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ำยช ำระ ทัง้นี ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัสญูธนำคำรยงัคงด ำเนินกำรบงัคบัคดี เพื่อให้เป็นไปตำม
ขัน้ตอนของธนำคำรในกำรเรียกคืนเงินที่ค้ำงช ำระ 
 

3.6     กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
ธนำคำรใช้ตรำสำรอนพุนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำ่ง ๆ ในกำรบริหำรควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ฐำนะสทุธิ หรือ กระแสเงินสด โดยสำมำรถเลอืกใช้กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่งส ำหรับรำยกำร
ที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) และรำยกำรที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging Instrument) เมื่อเป็นไปตำม
เง่ือนไขของกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง  ควำมสมัพนัธ์ของกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่งมีดงันี  ้

 

  - กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ หนีส้นิ หรือสญัญำผกูมดั  
  - กำรป้องกนัควำมเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนำคตที่อำจเกิดขึน้ค่อนข้ำงแน่ ซึ่งสง่ผลต่อสินทรัพย์ หนีส้ิน หรือรำยกำร  

ที่คำดกำรณ์วำ่จะเกิดขึน้คอ่นข้ำงแน ่ 
  - กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 

 

ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรพิจำรณำถึงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเ สี่ยงและรำยกำร 
ที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงลกัษณะของควำมเสี่ยง วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจน
ควำมมีประสทิธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
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ธนำคำรใช้เกณฑ์คงค้ำงส ำหรับกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งของพอร์ตโฟลโิอแบบเปิด (Open Portfolio) 
 

1) กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุิธรรม 
ธนำคำรรับรู้กำรเคลื่อนไหวในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและของรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในงบก ำไรขำดทนุ กำรเปลี่ยนแปลงสะสมในมลูค่ำยตุิธรรมที่เกิดจำกควำมเสี่ยงที่มีกำรป้องกนัของรำยกำรที่มี
กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงถือเป็นสว่นปรับปรุงมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีมีกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
 

เมื่อเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงหมดอำยุ ถูกขำย ถูกยกเลิกสญัญำ หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงแล้ว ส่วนปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่มี
กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงจะถกูตดัจ ำหน่ำยไปยงังบก ำไรขำดทนุด้วยเกณฑ์อตัรำผลตอบแทนที่แท้จริง เมื่อรำยกำรที่มี
กำรป้องกันควำมเสี่ยงถูกตดัรำยกำรออกจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  ส่วนปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมที่ยงัมิได้
ตดัจ ำหนำ่ยจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทนุ 
 

2) กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งในกระแสเงินสด 
ธนำคำรรับรู้สว่นท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปลีย่นแปลงสะสมในมลูคำ่ยตุิธรรมของรำยกำรท่ีใช้ป้องกนัควำมเสีย่งเป็น
ส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดภำยใต้สว่นของเจ้ำของ  และรับรู้ก ำไรขำดทนุที่เกี่ยวข้องกบั
สว่นที่ไม่มีประสิทธิผลทันทีในงบก ำไรขำดทุน ส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด ในสว่นของ
เจ้ำของจะถกูโอนไปยงังบก ำไรขำดทนุในงวดบญัชีที่รำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงนัน้มีผลต่องบก ำไรขำดทนุ  
 

เมื่อเคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยงหมดอำยุ ถูกขำย ยกเลิกสญัญำ หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงแล้ว ส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดใน
สว่นของเจ้ำของจะคงอยูใ่นสว่นของเจ้ำของ โดยรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุในงวดเดียวกบัที่มีกำรรับรู้ก ำไรขำดทนุของ
รำยกำรท่ีมีกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง และเมื่อคำดวำ่รำยกำรคำดกำรณ์จะไมเ่กิดขึน้ ผลสะสมของก ำไรหรือขำดทนุท่ีอยู่
ในสว่นของเจ้ำของ ณ ขณะนัน้จะถกูโอนไปยงังบก ำไรขำดทนุทนัที 
 

3) กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิ 
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศบันทึก คล้ำยคลึงกับกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด ก ำไรหรือขำดทนุจำกเคร่ืองมือป้องกนัควำมเสี่ยงที่สมัพนัธ์กบัสว่นของกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินภำยใต้สว่นของเจ้ำของ ก ำไรหรือขำดทนุ
ที่สมัพนัธ์กับส่วนของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุน เมื่อกำรด ำเนินงำน
ในต่ำงประเทศถูกยกเลิก ผลสะสมของก ำไรและขำดทุนสะสมที่เก่ียวข้องที่อยู่ในส่วนของเจ้ำของจะโอนไปยัง
งบก ำไรขำดทนุ 

 

3.7  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 
บริษัทย่อย เป็นกิจกำรท่ีธนำคำรมีอ ำนำจควบคมุเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรบริหำรจดักำร
กิจกรรมให้ได้มำซึง่ผลตอบแทนของธนำคำรตำมสว่นได้เสยี 
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บริษัทร่วม เป็นกิจกำรที่ธนำคำรเข้ำไปมีอ ำนำจในกำรออกเสยีงทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำร
ตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน แตไ่มถ่ึงระดบัที่จะควบคมุในนโยบำยดงักลำ่ว 
 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรแสดงตำมวิธีรำคำทนุสทุธิจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ
และเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมแสดงตำมวิธีสว่นได้เสยีสทุธิจำกคำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำ 
 

3.8   ทรัพย์สนิรอกำรขำย 
ทรัพย์สนิรอกำรขำย ประกอบด้วยอสงัหำริมทรัพย์และสงัหำริมทรัพย์ซึ่งแสดงในรำคำที่ต ่ำกวำ่ระหวำ่งต้นทนุหรือรำคำตลำด
ในวนัท่ีได้ทรัพย์สินนัน้มำ กรณีที่พิจำรณำว่ำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ลดลงจะรับรู้กำรด้อยค่ำของทรัพย์สนิรอกำรขำย
โดยรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ในกำรพิจำรณำรำคำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยได้ ธนำคำรจะพิจำรณำจำกรำคำประเมินประกอบกบัปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีอำจมีผล
ตอ่รำคำที่คำดวำ่จะจ ำหนำ่ยได้ เช่น คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรขำยและคำ่ใช้จ่ำยสว่นลดที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต เป็นต้น  
 

ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิรอกำรขำยรับรู้เป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจ ำหนำ่ย 
 

ธนำคำรได้ปฏิบัติตำมประกำศ ธปท. เร่ือง อสังหำริมทรัพย์รอกำรขำย และเร่ือง หลักเกณฑ์กำรซือ้หรือมีไว้ซึ่ง
อสงัหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นสถำนที่ส ำหรับประกอบธุรกิจหรือส ำหรับพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันกำรเงิน และเร่ือง 
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรบนัทกึบญัชีของสถำบนักำรเงิน หมวดกำรบญัชีส ำหรับกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย  

 

3.9    ที่ดิน อำคำร อปุกรณ์และคำ่เสือ่มรำคำ 
ที่ดินแสดงในรำคำที่ตีใหม่ อำคำรแสดงในรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  
อปุกรณ์แสดงในรำคำทนุ หกัด้วยคำ่เสือ่มรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี)  
 

ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ โดยผู้ประเมินรำคำอิสระตำมหลกัเกณฑ์ของ ธปท. โดยใช้วิธีรำคำตลำด
ส ำหรับที่ดิน และวิธีรำคำเปลี่ยนแทนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมส ำหรับอำคำร ซึ่งรำคำดังกล่ำวได้รับกำรทบทวนโดย
คณะกรรมกำรอนุมตัิรำคำ และบนัทึกมูลค่ำส่วนเพิ่มขึน้ไว้ในบญัชีส ำรองสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร ซึ่ง
แสดงเป็นรำยกำรในสว่นของเจ้ำของ คำ่เสือ่มรำคำอำคำรสว่นที่ตีรำคำเพิ่มรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น และโอน
ส ำรองสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำอำคำรเข้ำก ำไรสะสมโดยตรงในจ ำนวนเดียวกนักบัคำ่เสือ่มรำคำดงักลำ่ว  มลูคำ่สว่นลด
จำกกำรตีรำคำน ำไปปรับลดสว่นที่เคยตีรำคำเพิ่มไว้ส ำหรับสินทรัพย์ชิน้เดียวกนั ส ำหรับมลูค่ำสว่นลดจำกกำรตีรำคำ
ที่เหลือรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น กรณีที่มีกำรจ ำหนำ่ย สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรคงเหลือ
จะถกูโอนเข้ำก ำไรสะสมโดยตรง และไมร่วมในก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ย 
 

คำ่เสือ่มรำคำค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรัพย์ซึง่มีดงัตอ่ไปนี  ้
 

อำคำรที่ตีรำคำใหม ่    20 - 30 ปี 
อำคำรท่ีสร้ำงใหม่    20 ปี 
อปุกรณ์    3 - 5 ปี 
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คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ในตำ่งประเทศใช้อตัรำที่กฎหมำยในแตล่ะท้องถ่ินก ำหนด 
 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่เกิดกำรด้อยค่ำ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทุนที่ยัง ไม่เกิดขึน้จำก
กำรด้อยคำ่เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์รับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมี
กำรจ ำหนำ่ย 
 

3.10    กำรรวมธุรกิจ 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจได้ถือปฏิบตัิตำมวิธีซือ้ โดยต้นทนุในกำรซือ้ธุรกิจวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมของ
สนิทรัพย์ที่โอนให้ ตรำสำรทนุที่ออกให้ และหนีส้ินท่ีเกิดขึน้หรือรับมำ ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ สว่นเกินของต้นทนุในกำรซือ้ธุรกิจ
ที่สงูกว่ำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบุได้ที่ได้มำและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้จะถกูบนัทึกเป็นค่ำควำมนิยม แต่หำก
ต้นทนุในกำรซือ้ธุรกิจต ่ำกวำ่มลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ที่ได้มำและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ สว่นต ่ำดงักลำ่วจะ
ถกูรับรู้เข้ำงบก ำไรขำดทนุ ส ำหรับต้นทุนที่เก่ียวข้องกับกำรซือ้ธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำรและบนัทึก
รวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ในงบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  กำรวดัมลูคำ่สว่นได้เสยีที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมสำมำรถเลือกที่จะวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำตำมสดัส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุในสนิทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ในแตล่ะครัง้ของกำรซือ้ธุรกิจ 
 

3.11     คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 
คำ่ควำมนิยมแสดงในรำคำทนุ หกัด้วยคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี)  โดยมีกำรทดสอบกำรด้อยคำ่ทกุปี หรือ เมื่อมีข้อบง่ชีว้่ำ
คำ่ควำมนิยมอำจเกิดกำรด้อยคำ่ 
 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรใช้ประโยชน์ก ำหนดได้แนน่อนแสดงในรำคำทนุหกัด้วยคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผ่ือ
กำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี) 
 

คำ่ตดัจ ำหนำ่ยค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน อยูร่ะหวำ่ง 3 -13 ปี  
 

คำ่ตดัจ ำหนำ่ยของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในตำ่งประเทศใช้อตัรำที่กฎหมำยในแตล่ะท้องถ่ินก ำหนด  
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่เกิดกำรด้อยค่ำจะถกูบนัทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเพื่อรับรู้ผลขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรด้อยค่ำ
เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น  
 

ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรับรู้เป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น เมื่อมีกำรจ ำหนำ่ย 
 

3.12    สญัญำเช่ำ 
ธนำคำรในฐำนะผู้ เช่ำ รับรู้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำด้วยมลูคำ่ปัจจบุนัของภำระตำมสญัญำเช่ำ และรับรู้สนิทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
(Right-of-use assets) ด้วยมลูค่ำของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำรวมกบัต้นทนุทำงตรงเร่ิมแรก และตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์
สทิธิกำรใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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3.13   ประมำณกำรหนีส้นิ       
ธนำคำรรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเมื่อธนำคำรมีภำระหนีส้ินอนัเป็นผลสืบเนื่องจำกเหตกุำรณ์
ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระภำระหนีส้ินดงักล่ำว โดยรำยกำร
ประมำณกำรหนีส้ินที่ได้มีกำรรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับภำระผกูพนัที่เป็นรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำน (หมำยเหตุข้ อ 6.22) 
คำ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรถกูฟอ้งร้องตำมกฎหมำยและประมำณกำรหนีส้นิอื่น 
 

ธนำคำรบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิเป็นคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่นและเป็นประมำณกำรหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ธนำคำรทบทวนประมำณกำรหนีส้นิอย่ำงสม ่ำเสมอ และบนัทึกกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรหนีส้นิโดยกำรเพิ่มหรือลด
คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
 

3.14   รำยกำรสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 
3.14.1   สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

รำยกำรที่รวมอยูใ่นงบกำรเงินของหนว่ยงำนในตำ่งประเทศบนัทกึด้วยสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแตล่ะแหง่ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรแสดงด้วยสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงิน  
 

3.14.2   กำรแปลงคำ่รำยกำรบญัชีที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 
รำยกำรบญัชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร    
 

ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตัวเงิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่รำยงำน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ไม่เป็นตัวเงิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรหรือ ณ วนัท่ีมีกำรก ำหนดมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรซือ้ขำยและแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ แสดงเป็นก ำไร (ขำดทุน) สทุธิจำก
ธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ  
 

3.14.3  กำรแปลงคำ่งบกำรเงินของหนว่ยงำนในตำ่งประเทศ 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่มีสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนท่ีมิใช่สกุลเงินบำท โดยแปลงค่ำรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ด้วยอตัรำอ้ำงอิงของ ธปท. ณ วนัท่ีรำยงำน และแปลงค่ำรำยกำรในงบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
ด้วยอตัรำอ้ำงอิงของ ธปท. ทกุวนัสิน้เดือน   
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสว่นหนึ่งในส่วนของเจ้ำของ
โดยรับรู้ผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
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3.15    ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 
3.15.1  โครงกำรสมทบเงิน 

ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีกองทนุส ำรองเลี ย้งชีพส ำหรับพนกังำนตำมพระรำชบญัญัติกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยผู้ จัดกำรกองทุนที่เป็นหน่วยงำนภำยนอก โดยธนำคำร
และบริษัทย่อยในประเทศ และพนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้  ซึ่งพนักงำน
จะได้รับประโยชน์ดงักลำ่วตำมข้อบงัคบัของกองทนุ 
 

ส ำหรับสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพซึ่งตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ 
และกำรจ่ำยคืนให้แก่พนกังำนสำขำและบริษัทยอ่ยในตำ่งประเทศเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ 
 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพจดัเป็นโครงกำรสมทบเงิน จ ำนวนเงินที่ธนำคำรและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพพนกังำนจะรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนเมื่อพนกังำนได้ให้บริกำร 
 

3.15.2  โครงกำรผลประโยชน์ 
ธนำคำรและบริษัทย่อยจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้แก่พนกังำนตำมข้อตกลงของกำรจ้ำงงำน 
กำรประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนกังำนค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซึ ่งใช้เทคนิค
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) อนัเป็นประมำณกำรมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ในอนำคตโดยค ำนวณบนพืน้ฐำนของเงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อตัรำมรณะ อำยงุำน และปัจจยัอื่น  ๆ  
ธนำคำรและบริษัทย่อยรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ของพนักงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนสทุธิ จำกม ูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงกำร และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์ เป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน   
ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 

3.16    ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  
 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัรับรู้ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยหรือจะได้รับคืนจำกหน่วยงำนจดัเก็บภำษี  โดยค ำนวณ
จำกก ำไรหรือขำดทนุทำงภำษีประจ ำงวด และใช้อตัรำภำษีที่ประกำศใช้ หรือที่คำดวำ่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ีรำยงำน  
 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึน้ระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน
ที่แสดงในงบกำรเงินกบัมลูค่ำของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ใช้ในกำรค ำนวณก ำไรขำดทนุทำงภำษี (ฐำนภำษี) ธนำคำรรับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดงักล่ำว  
ด้วยจ ำนวนที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยช ำระหนีส้ิน โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วน
ที่เก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทกึในสว่นของเจ้ำของ รับรู้โดยตรงในสว่นของเจ้ำของ  
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สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี สำมำรถหกักลบรำยกำรได้เมื่อธนำคำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมำหกักลบกบัหนีส้นิภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั และภำษีเงินได้นี ้
ถกูจดัเก็บโดยหนว่ยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนัส ำหรับหนว่ยภำษีเดียวกนั 
 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะรับรู้เมื่อมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำ
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ มลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะถกูทบทวนทกุสิน้รอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและปรับลดลงเทำ่ที่ประโยชน์ทำงภำษีที่เก่ียวข้องจะมีโอกำสได้ใช้จริง 
 

3.17   ก ำไรตอ่หุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธิสว่นของธนำคำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีอยู่ และออกจ ำหน่ำยเพิ่ม
ในแตล่ะงวดถวัเฉลีย่ โดยให้น ำ้หนกัตำมเวลำ และจ ำนวนเงินท่ีรับช ำระ  
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับปรุงก ำไรสุทธิส่วนของธนำคำรที่เป็นของหุ้นสำมัญและจ ำนวนหุ้นสำมัญด้วย
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลด  

 

4.  การบริหารความเสี่ยง 
 

4.1  ข้อมลูกำรบริหำรควำมเสีย่งของธนำคำร 
คณะกรรมกำรก ำกบัควำมเสี่ยงของธนำคำรมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวน
ควำมเหมำะสมของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนดแูล
และติดตำมควำมเสี่ยงของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของธนำคำรท่ีได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัควำมเสี่ยงได้น ำเสนอ โดยมีเป้ำหมำย
ให้อยู่ภำยในขอบเขตที่ก ำหนด โดยเฉพำะในด้ำนกำรด ำรงเงินกองทนุให้เพียงพอที่จะรองรับควำมเสี่ยงตำมหลกัเกณฑ์ 
Basel III และเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้ได้รับอตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสม 
 

ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรประกอบด้วยกระบวนกำรที่ส ำคญัคือ กำรระบุควำมเสี่ยงส ำคญัซึ่งจะส่งผล
อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำร กำรประเมินควำมเสี่ยงแตล่ะประเภท กระบวนกำรติดตำมควำมเสี่ยง
ให้อยู่ภำยในระดับที่เหมำะสมภำยใต้นโยบำยที่ธนำคำรก ำหนด และกำรรำยงำนควำมเสี่ยงประเภทต่ำ ง ๆ ให้ผู้ ที่
เก่ียวข้องทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือจดักำรควำมเสีย่งได้ทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
 

หลกักำรส ำคญัของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงำนธุรกิจซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง มีหน้ำที่
ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ได้รับกำรอนมุตัิ ตลอดจน
สอดคล้องกบันโยบำยควำมเสีย่งโดยรวมของธนำคำรท่ีได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหนว่ยงำนบริหำร
ควำมเสีย่งท ำหน้ำที่ติดตำมและควบคมุควำมเสีย่งอยำ่งตอ่เนื่องสม ่ำเสมอ 

 

4.2   ควำมเสีย่งด้ำนเครดิต 
4.2.1   กำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนเครดิต 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ลกูหนีห้รือคู่สญัญำไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ตำมสญัญำที่เก่ียวข้องกบั
กำรให้สินเช่ือ กำรลงทนุ และกำรก่อภำระผกูพนั เช่น ลกูหนีไ้มส่ำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ตำมที่ตกลงไว้ใน
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สญัญำได้ เป็นต้น ซึ่งผลเสียหำยสูงสุดของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร คือ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สนิทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือจ ำนวนเงินที่ธนำคำรอำจต้องจ่ำยช ำระตำมภำระผกูพนัในกรณีที่คู่สญัญำไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักลำ่วได้  

 

ธนำคำรได้ก ำหนดกระบวนกำรอ ำนวยสินเช่ือโดยครอบคลมุถึงกำรก ำหนดนโยบำยสินเช่ือ กำรจดัระดบัควำมเสี่ยง
ด้ำนสินเช่ือของลกูค้ำ ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไขและอ ำนำจในกำรอนมุตัิสินเช่ือตำมระดบัต่ำง ๆ ขึน้อยู่กบัประเภท
ธุรกิจและ/หรือขนำดของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสนิเช่ือธุรกิจโดยทัว่ไป ธนำคำรจะพิจำรณำวตัถปุระสงค์ใน
กำรขอกู้  ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกู้ จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมเป็นไปได้ทำง
ธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลกัทรัพย์ค ำ้ประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเช่ือ รวมถึง ระดับ
ควำมเสี่ยงของสินเช่ือเป็นประจ ำ นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัได้มีกำรก ำหนดเพดำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร
ติดตำมและควบคมุควำมเสีย่งด้ำนเครดิตด้วย 
 

4.2.2   ควำมเสีย่งสงูสดุด้ำนเครดิต 
ตำรำงด้ำนลำ่งแสดงควำมเสี่ยงสงูสดุด้ำนเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใด ๆ ก่อนหกัหลกัประกนั ควำมเสี่ยง
สงูสดุด้ำนเครดิตของสนิทรัพย์ทำงกำรเงินเทำ่กบัมลูคำ่ที่แสดงตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564 
 

ควำมเสี่ยงสงูสดุด้ำนเครดิตของสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน คือ จ ำนวนเงินสงูสดุที่ธนำคำรจะต้องจ่ำยตำมภำระ
กำรค ำ้ประกนั ส ำหรับภำระผกูพนัในกำรให้สนิเช่ือ ควำมเสีย่งสงูสดุด้ำนเครดิตคือ มลูคำ่เต็มของวงเงินสนิเช่ือ 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 729,943 801,212 599,567 626,065 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 69,631 42,359 68,798 41,749 
        เงินลงทนุ 757,132 715,942 607,184 575,916 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ     
            ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 2,425,276 2,376,027 2,055,064 2,025,671 
                รวม 3,981,982 3,935,540 3,330,613 3,269,401 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ     
        สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 231,509 214,723 173,625 171,451 
        ภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ 380,066 405,658 340,268 357,333 
                รวม 611,575 620,381 513,893 528,784 
รวมความเส่ียงสูงสุดด้านเครดิต 4,593,557 4,555,921 3,844,506 3,798,185 

 

4.2.3   หลกัประกนัท่ีได้รับ 
ควำมเสี่ยงสงูสดุด้ำนเครดิตที่เกิดจำกเงินให้สินเช่ือและเงินทดรองแก่ลกูค้ำ สญัญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินและ
ภำระผกูพนัในกำรให้สนิเช่ือ  ธนำคำรได้รับหลกัประกนัในจ ำนวนที่มำกพอและในประเภทที่เหมำะสม ประเภทหลกั
ได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง พนัธบตัร หุ้นกู้  ห้องชุด ฯลฯ รวมถึงเงินฝำก สิทธิกำรเช่ำ และสงัหำริมทรัพย์ต่ำง ๆ 
เป็นต้น 
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4.2.4   กำรหกักลบของสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้นิทำงกำรเงิน 
ตำรำงด้ำนลำ่งแสดงให้เห็นถึงจ ำนวนของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้รับกำรหกักลบในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่อยู่ภำยใต้ข้อตกลงของกำรสทุธิอื่นที่บงัคบัใช้หรือข้อตกลงที่คล้ำยกนั 
อำทิ สญัญำมำตรฐำนตำ่ง ๆ และหลกัประกนัทำงกำรเงินอื่นที่เก่ียวข้อง ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง  

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ  
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง    
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน 7,920  - 7,920           - (7,920)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

6.4 729,943 722,023   

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 56,113 - 56,113 (42,912) (12,101) 1,100 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6 69,631 13,518 

รวม 64,033 - 64,033 (42,912) (20,021) 1,100   799,574 735,541   
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน 64,050 - 

 
  

64,050          - (64,050)       - รำยกำรระหวำ่ง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ  
(หนีส้ิน) 

6.15 250,539 186,489 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 56,183 - 56,183 (42,912) (6,809)   6,462 หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6 77,140 20,957 
รวม 120,233 - 120,233 (42,912) (70,859) 6,462   327,679 207,446 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง  

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ  
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง    
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน   11,472 -   11,472          - (11,472)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

6.4 801,212        789,740 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 30,823 - 30,823   (24,937) (3,314) 2,572 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6 42,359 11,536 

รวม 42,295 - 42,295 (24,937) (14,786)   2,572   843,571            801,276 
           

หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน 61,400 - 

 
  

61,400          - (61,400)       - รำยกำรระหวำ่ง
ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ  
(หนีส้ิน) 

6.15 288,709  227,309 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 33,312 - 33,312 (24,937) (8,375)      - หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6  50,264       16,952 
รวม 94,712 - 94,712 (24,937) (69,775) -   338,973 244,261 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ   
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง 
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน 7,920 - 7,920          - (7,920)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ 
ตลำดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

6.4 599,567 591,647 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 56,078 - 56,078 (42,912) (12,074) 1,092 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6 68,798 12,720 

รวม 63,998 - 63,998 (42,912) (19,994) 1,092   668,365 604,367 
หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน 64,050 - 

 
  

64,050          - (64,050)       - รำยกำร
ระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 
(หนีส้ิน) 

6.15 241,582 177,532 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 56,183 - 56,183 (42,912) (6,851) 6,420    หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6 76,290 20,107 
รวม 120,233 - 120,233 (42,912) (70,901) 6,420     317,872 197,639 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



  
 

- 38 - 
 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงนิ มูลค่าขัน้ต้น มูลค่าที่น ามา
หกักลบใน   
งบแสดง 

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าสุทธิ  
ที่แสดงใน   
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

มูลค่าที่ไม่ได้น ามาหกักลบใน  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่า
สุทธิ 

รายการใน 
งบแสดง

ฐานะการเงนิ 

หมายเหตุ
ประกอบ   
งบการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชี
ของรายการใน

งบแสดง 
ฐานะการเงนิ 

มูลค่าตามบัญชีของ
รายการในงบแสดง
ฐานะการเงนิที่ไม่อยู่
ในเงื่อนไขการหกักลบ 

    มูลค่าหกักลบตาม
สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขตาม

มาตรฐานการบัญชี 

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงนิ
ที่เกี่ยวข้อง 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ซือ้โดยมีสญัญำวำ่จะขำยคืน   11,472 -   11,472          - (11,472)       - รำยกำรระหวำ่ง

ธนำคำรและ 
ตลำดเงินสทุธิ 
(สินทรัพย์) 

6.4 626,065        614,593 

สินทรัพย์อนพุนัธ์ 30,823 - 30,823   (24,937) (3,314) 2,572 สินทรัพย์
อนพุนัธ์ 

6.6 41,749 10,926 

รวม 42,295 - 42,295 (24,937) (14,786) 2,572   667,814 625,519 
หนีสิ้นทางการเงนิ           
หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสญัญำจะซือ้คืน 61,400 - 

 
  

61,400          - (61,400)       - รำยกำร
ระหวำ่ง

ธนำคำรและ
ตลำดเงินสทุธิ 
(หนีส้ิน) 

6.15 280,748  219,348 

หนีส้ินอนพุนัธ์ 33,312 - 33,312 (24,937) (8,375)      - หนีส้ินอนพุนัธ์ 6.6  49,716       16,404 
รวม 94,712 - 94,712 (24,937) (69,775) -   330,464 235,752 
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4.2.5   คุณภำพด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมถึงภำระผูกพันในกำรให้สินเชื่อ  และสญัญำค ำ้ประกัน
ทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่
ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 984,569 1,125 - 985,694 
น่ำพอใจ 1,694,324 5,414 - 1,699,738 
ควำมเสี่ยงสงู 346,700 131,766 - 478,466 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 108,909 108,909 

รวม 3,025,593 138,305 108,909 3,272,807 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,449,235 231 - 1,449,466 
น่ำพอใจ 28,756 24 - 28,780 
ควำมเสี่ยงสงู 3,309 6,054 - 9,363 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - - - 

รวม 1,481,300 6,309 - 1,487,609 
      รวมทัง้สิน้ 4,506,893 144,614 108,909 4,760,416 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่
ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 964,180 1,497 - 965,677 
น่ำพอใจ 1,680,594 5,477 - 1,686,071 
ควำมเสี่ยงสงู 324,696 135,488 - 460,184 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 104,277 104,277 

รวม 2,969,470 142,462 104,277 3,216,209 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,481,516 409 - 1,481,925 
น่ำพอใจ 26,097 570 - 26,667 
ควำมเสี่ยงสงู 2,718 6,564 - 9,282 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - - - 

รวม 1,510,331 7,543 - 1,517,874 
      รวมทัง้สิน้ 4,479,801 150,005 104,277 4,734,083 
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                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่
ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 755,435 295 - 755,730 
น่ำพอใจ 1,527,818 5,354 - 1,533,172 
ควำมเสี่ยงสงู 283,515 117,162 - 400,677 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 86,508 86,508 

รวม 2,566,768 122,811 86,508 2,776,087 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,172,348 67 - 1,172,415 
น่ำพอใจ 25,478 - - 25,478 
ควำมเสี่ยงสงู 3,309 6,054 - 9,363 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - - - 

รวม 1,201,135 6,121 - 1,207,256 
      รวมทัง้สิน้ 3,767,903 128,932 86,508 3,983,343 
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                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่
ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต 

รวม 

เงินให้สินเช่ือ สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน     
  และภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือ     

แข็งแกร่ง 750,399 211 - 750,610 
น่ำพอใจ 1,529,333 5,477 - 1,534,810 
ควำมเสี่ยงสงู 259,366 116,631 - 375,997 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - 85,595 85,595 

รวม 2,539,098 122,319 85,595 2,747,012 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน      
  และเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้     

แข็งแกร่ง 1,169,618 - - 1,169,618 
น่ำพอใจ 23,164 570 - 23,734 
ควำมเสี่ยงสงู 2,718 6,564 - 9,282 
ด้อยคำ่ด้ำนเครดิต - - - - 

รวม 1,195,500 7,134 - 1,202,634 
      รวมทัง้สิน้ 3,734,598 129,453 85,595 3,949,646 

 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่ต้องพิจำรณำกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนด ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้     
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 509 739 480 676 
        เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 4,685 3,878 4,664 3,844 
        เงินให้สินเช่ือ 235,956 219,801 207,130 192,557 
        รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 7,733 7,744 6,245 6,412 
               รวม 248,883 232,162 218,519 203,489 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

ยอดต้นงวด 86,829 70,390 74,943 232,162 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ 24,078 5,888 16,623 46,589 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (14,733) (5,219) (12,927) (32,879) 
อ่ืน ๆ 796 653 1,562 3,011 
ยอดปลายงวด 96,970 71,712 80,201 248,883 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

ยอดต้นปี 56,525 65,205 76,138 197,868 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ 47,112 22,151 24,230 93,493 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (17,598) (17,321) (28,303) (63,222) 
อ่ืน ๆ 790 355 2,878 4,023 
ยอดปลายปี 86,829 70,390 74,943 232,162 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

ยอดต้นงวด 78,047 64,957 60,485 203,489 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ 19,009 5,652 7,063 31,724 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (9,936) (3,019) (5,832) (18,787) 
อ่ืน ๆ 738 556 799 2,093 
ยอดปลายงวด 87,858 68,146 62,515 218,519 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 สินทรัพย์ทาง

การเงนิที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดิต 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

รวม 

ยอดต้นปี 48,303 59,044 66,868 174,215 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรวดัมลูคำ่คำ่เผ่ือผลขำดทนุใหม่ 38,380 17,856 11,530 67,766 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถกูตดัรำยกำร (9,211) (12,293) (19,592) (41,096) 
อ่ืน ๆ 575 350 1,679 2,604 
ยอดปลายปี 78,047 64,957 60,485 203,489 
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4.3   ควำมเสีย่งด้ำนตลำด 
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ธนำคำรอำจได้รับควำมเสียหำยจำกรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสินทรัพย์ หนีส้ิน และภำระผูกพนั 
อนัเกิดจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลี่ยน รำคำตรำสำรทนุ และรำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์ 
 

4.3.1   ควำมเสีย่งด้ำนตลำดของฐำนะในบญัชีเพื่อกำรค้ำ 
ฐำนะในบญัชีเพื่อกำรค้ำ คือ ฐำนะของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีธนำคำรถือครองไว้ในระยะสัน้ โดยมีเจตนำเพื่อค้ำ 
เพื่อขำยต่อ เพื่อหำประโยชน์จำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำ หรือเพื่อหำก ำไรจำกควำมแตกต่ำงของรำคำในหลำยตลำด 
(Arbitrage) รวมทัง้เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งของฐำนะอื่น ๆ ในบญัชีเพื่อกำรค้ำ  
 

ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรค้ำ เกิดจำกกำรที่ธนำคำรถือครองธุรกรรมทำงกำรเงินที่เก่ียวข้อง
กบัอตัรำดอกเบีย้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อค้ำ ท ำก ำไรในระยะสัน้ หรือเพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งของฐำนะในบญัชีเพื่อ
กำรค้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ส่งผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมของฐำนะที่ธนำคำรถือครองและ
อำจเกิดผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำดอกเบีย้ได้ 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน เกิดจำกกำรที่ธนำคำรมีกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับเงินตรำต่ำงประเทศ  
ซึ่งอำจก่อให้เกิดฐำนะเกินดุลหรือขำดดุลในเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยน
เปลีย่นแปลง จึงอำจกระทบตอ่ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นได้ 
 

ธนำคำรมีกำรก ำหนดเพดำนควำมเสี่ยงเพื่อใช้ควบคมุควำมเสีย่งด้ำนตลำดในบญัชีเพื่อกำรค้ำ ได้แก่ Value-at-Risk 
Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต้น โดยให้มีกำรติดตำมและรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงต่อ
ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง เป็นประจ ำ  
 

Value-at-Risk (VaR) 
VaR เป็นมำตรวดัที่ใช้หลกักำรทำงสถิติในกำรประเมินควำมเสียหำยสงูสดุบนส่วนเปิดต่อควำมเสี่ยงที่เป็น
ผลจำกกำรเปลีย่นแปลงคำ่ของอตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลี่ยนของตลำดที่อำจเกิดขึน้ภำยใต้ระยะเวลำและ
ระดับควำมเชื่อมั่นที่ก ำหนด ธนำคำรค ำนวณ VaR เพื่อประเมินควำมเสี่ยงด้ำนตลำดของฐำนะในบัญชี
เพื่อกำรค้ำด้วยวิธี Historical Simulation ในระยะเวลำ 1 วนั ภำยใต้ระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยกำรน ำ
ข้อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเสี่ยงที่เกิดขึน้จริงในอดีตมำก ำหนดสถำนกำรณ์จ ำลองกำรเปลี่ยนแปลง
ของปัจจยัเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และค ำนวณควำมเสยีหำยสงูสดุที่อำจเกิดขึน้  
 

ค่ำ VaR ระยะเวลำ 1 วนั ท่ีควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ของฐำนะในบญัชีเพื่อกำรค้ำในระดบัธนาคารและในระดบั
กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 แสดงดงัตำรำง ตอ่ไปนี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

Value-at-Risk 303 257 302 248   
 

 



  
 

- 46 - 
 

 

นอกจำกกำรติดตำมและควบคมุควำมเสี่ยงข้ำงต้นแล้ว ธนำคำรจดัให้มีกำรทดสอบภำวะวิกฤติ ส ำหรับฐำนะใน
บญัชีเพื่อกำรค้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ เพื่อใช้ประเมินควำมเสียหำยสูงสดุที่อำจเกิดขึน้ในภำวะที่ตลำดมี
ควำมผนัผวนมำกกว่ำปกติหรือมีวิกฤติ เพื่อให้ธนำคำรเข้ำใจฐำนะควำมเสี่ยง จุดเปรำะบำง ตลอดจนสำมำรถ
วำงแผนบริหำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดได้ดียิ่งขึน้ 

 

4.3.2   ควำมเสีย่งด้ำนตลำดจำกฐำนะในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร 
4.3.2.1 ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่สินทรัพย์ 
หนีส้ิน และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่อยู่ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร มีรอบระยะเวลำกำรปรับ
อตัรำดอกเบีย้หรือกำรครบก ำหนดสญัญำไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออตัรำดอกเบีย้อ้ำงอิงของสินทรัพย์และ
หนีส้ินมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบีย้สุทธิ (Net Interest 
Income: NII) และ/หรือมลูคำ่ของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) 
 

ในกำรควบคมุควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร ธนำคำรก ำหนดเพดำนควำมเสี่ยง
ของผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบีย้สุทธิในระยะเวลำ 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และ
ผลกระทบต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Economic Value of Equity Impact Limit) 
ภำยใต้สมมติฐำนกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ินทุกประเภทเพิ่มขึน้และ
ลดลงทนัที ร้อยละ 1  
 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ต่อรำยได้ดอกเบีย้สุทธิ ในระดับ
ธนำคำรและในระดบักลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
แสดงดงัตำรำง ตอ่ไปนี ้
 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ผลกระทบตอ่รำยได้ดอกเบีย้สทุธิ 533 129 (34)   (338)    
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินที่ส ำคญั จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้หรือ
ระยะเวลำครบก ำหนดตำมสญัญำแล้วแต่ว ันใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวันที่ 
31 ธนัวำคม 2564 ดงันี ้

 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

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

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 598,804 20,292 12,237 615 - 98,337 - 730,285 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 458 3,034 106 5,291 7,586 67,864 - 84,339 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 20,902 36,411 106,791 471,604 118,864 - - 754,572 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,556,047 548,508 262,154 156,666 24,451 - 105,046 2,652,872 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 2,156,896 349,362 492,502 14,851 - 133,538 - 3,147,149 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 142,035 37,808 31,356 25,500 308 13,532 - 250,539 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 8,275 - 8,275 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ - 679 - - 19,166 - - 19,845 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - 28,946 747 91,864 98,839 - - 220,396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

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

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 675,861 28,339 11,625 121 - 85,873 - 801,819 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 40 3,876 2,106 5,182 8,807 64,330 - 84,341 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 25,973 47,067 101,148 432,870 106,479 - - 713,537 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,448,732 550,490 282,355 196,973 8,614 - 101,175 2,588,339 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 2,125,971 362,112 515,748 17,677 - 135,432 - 3,156,940 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 139,213 70,634 50,114 27,724 550 474 - 288,709 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 8,113 - 8,113 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 266 - - - 20,567 - - 20,833 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - 344 27,281 62,011 93,603 - - 183,239 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

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

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 518,512 16,254 9,736 530 - 54,884 - 599,916 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
       ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
       ก ำไรหรือขำดทนุ 351 2,956 5 2,859 32,036 60,495 - 98,702 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 18,305 10,536 75,741 392,971 108,573 - - 606,126 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,331,423 477,948 234,369 104,579 22,792 - 83,489 2,254,600 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 1,775,448 318,056 444,445 9,954 - 131,238 - 2,679,141 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 134,531 35,558 30,084 24,870 308      16,231 - 241,582 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - -      8,273 - 8,273 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
       ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
       ก ำไรหรือขำดทนุ - - - - 19,166 - - 19,166 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - 28,241 14 91,864 98,839 - - 218,958 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

 เปลี่ยนอัตรา 
ดอกเบีย้ 
ได้ทนัท ี
ถึงภายใน 
1 เดือน 

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

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 554,709 12,020 6,453 - - 53,468 - 626,650 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ 18 3,779 2,005 2,813 31,448 56,435 - 96,498 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 8,460 20,789 82,140 359,196 104,269 - - 574,854 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,251,319 478,839 243,661 147,863 7,156 - 83,084 2,211,922 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
    เงินรับฝำก 1,728,819 319,487 472,671 10,590 - 134,079 - 2,665,646 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำร         
        และตลำดเงิน 130,890 67,479 49,009 27,094 550 5,726 - 280,748 
    หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - - 8,112 - 8,112 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่         
        ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน         
        ก ำไรหรือขำดทนุ - - - - 20,567 - - 20,567 
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - 26,765 62,011 93,603 - - 182,379 

 

4.3.2.2 ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นในบญัชีเพื่อกำรธนำคำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนในบญัชีเพื่อกำรธนำคำรเก่ียวข้องกบัฐำนะเงินลงทุนสทุธิในสำขำและ
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อ
เงินลงทุนและผลกำรด ำเนินงำนสุทธิของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ ที่มีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ไม่ใช่สกุลเงินบำท ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำวรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็น
ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 

 

ธนำคำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนต่ออตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ของธนำคำร
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ผลกระทบตอ่อตัรำสว่น
เงินกองทนุทัง้สิน้ของธนำคำรเนื่องมำจำกกำรแข็งคำ่ของคำ่เงินสกลุบำทเทียบสกลุตำ่งประเทศทกุสกลุเงิน
ร้อยละ 5 อยูท่ี่ประมำณร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.03 ตำมล ำดบั 
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4.4   ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง 
ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง หมำยถึง ควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถช ำระหนีส้ินและภำระผกูพนัตำมสญัญำ 
วตัถปุระสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร คือ กำรมีเงินทุนที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะช ำระ
ภำระผกูพนัทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต ในขณะเดียวกนัยงัสำมำรถน ำเงินทนุไปบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสม
ในภำวะที่ตลำดเอือ้อ ำนวยด้วย  

 

ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคลอ่งตำมนโยบำยและหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นผู้ก ำหนด 
และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องของทำงกำรโดยมีสำยบริหำร
กำรเงินเป็นหน่วยงำนหลกัท ำหน้ำที่บริหำรกระแสเงินสดและฐำนะสภำพคลอ่งประจ ำวนั ติดตำมภำวะตลำดเงิน และ
กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนและอตัรำดอกเบีย้ และคำดกำรณ์แนวโน้ม รวมถึงด ำเนินกลยุทธ์
กำรบริหำรสภำพคล่องตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีส้นิก ำหนด หน่วยงำนควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 
สำยบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้บ่งชี ้ประเมิน ติดตำม รำยงำน และควบคมุสถำนะควำมเสี่ยงให้อยู่ภำยใต้เพดำนควำมเสี่ยง  
ที่ก ำหนดโดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำรสนิทรัพย์และหนีส้นิเป็นประจ ำ อยำ่งน้อยเดือนละครัง้ 

 

ธนำคำรจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยโดยแหล่งเงินทุนหลักของธนำคำรมำจำกเงินรับฝำกจำกลูกค้ำ ซึ่งมีกำร
กระจำยตวัดีทัง้ในด้ำนประเภทลกูค้ำผู้ฝำก ประเภทเงินรับฝำก และอำยุครบก ำหนด นอกจำกนี  ้ธนำคำรบริหำร
สภำพคล่องผ่ำนตลำดเงินและตลำดทุนในประเทศและต่ำงประเทศซึ่งรวมถึงตลำดซือ้ขำยล่วงหน้ำและตลำดซือ้คืน 
(Swap and Repurchase Market) โดยอำจด ำเนินกำรระดมเงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลกั เช่น สกุลเงินบำท และ
สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นต้น ธนำคำรมุ่งด ำเนินกำรให้มีต้นทุนและมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เหมำะสมตำม
สภำพตลำดและอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรฐำนะสภำพคลอ่งอย่ำงใกล้ชิดทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว   
ซึง่รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกตำ่งประเทศเพื่อใช้ในกำรอ ำนวยสินเช่ือ
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่ลกูค้ำของธนำคำรทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนวำงแผนกำรระดมเงินทุน
ระยะยำวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด นอกจำกแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยแล้ว ธนำคำรจัดให้มีสินทรัพย์ที่มี
สภำพคลอ่งสงูและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องกำรเพื่อที่จะสำมำรถรองรับกำรจ่ำยคืนหนีส้ินและภำระผกูพนั
และด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบร่ืนทัง้ในภำวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต โดยธนำคำรด ำรงอตัรำสว่นสนิทรัพย์สภำพคลอ่ง
ตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทยและผู้ ก ำกับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบกำรและตำมเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริหำรสนิทรัพย์และหนีส้นิก ำหนด 
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ธนำคำรมีสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมระยะเวลำที่ครบก ำหนด ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 
31 ธันวำคม 2564 ดงันี ้ 
 

                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 

 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 
ระยะเวลา 

สินเช่ือ         
ที่มีการด้อย  
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 685,948 1,112 104 43,121 - 730,285 

        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       
                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 6,686 5,111 32,491 40,051 - 84,339 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 18,341 23,058 28,232 - - 69,631 
        เงินลงทนุ 170,404 472,883 113,607 90,580 - 847,474 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,033,781 979,805 534,240 - 105,046 2,652,872 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 1,169,587 16,818 - 1,960,744 - 3,147,149 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     185,415 28,400 308 36,416 - 250,539 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,275 - - - - 8,275 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 679 - 19,166 - - 19,845 
        หนีส้ินอนพุนัธ์ 25,610 23,559 27,971 - - 77,140 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 29,693 91,864 72,362 26,477 - 220,396 
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                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ         

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน  
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 730,607 3,259 106 67,847 - 801,819 

        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       
                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 9,655 4,910 32,293 37,483 - 84,341 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 9,421 13,765 19,173 - - 42,359 
        เงินลงทนุ 171,910 433,927 109,692 89,447 - 804,976 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 966,297 898,564 622,303 - 101,175 2,588,339 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 1,477,132 20,113 - 1,659,695 - 3,156,940 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     238,083 34,408 550 15,668 - 288,709 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,113 - - - - 8,113 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 266 - 20,567 - - 20,833 
        หนีส้ินอนพุนัธ์ 15,816 15,082 19,366 - - 50,264 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 27,625 36,946 93,590 25,078 - 183,239 
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                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ          

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 561,341 530 - 38,045 - 599,916 

        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       
                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 3,312 2,859 32,036 60,495 - 98,702 

        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 17,682 22,884 28,232 - - 68,798 
        เงินลงทนุ 104,314 391,156 111,024 234,447 - 840,941 

        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 893,995 837,464 439,652 - 83,489 2,254,600 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 959,168 11,921 - 1,708,052 - 2,679,141 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     180,454 28,399 308 32,421 - 241,582 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,273 - - - - 8,273 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - - 19,166 - - 19,166 
        หนีส้ินอนพุนัธ์    25,088 23,245 27,957 - - 76,290 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 28,255 91,864 72,362 26,477 - 218,958 
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                                            หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกินกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด 

ระยะเวลา 
สินเช่ือ          

ที่มีการด้อย 
ค่าด้าน   
เครดิต 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 562,550 1,115 - 62,985 - 626,650 
        สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 5,802 2,813 31,448 56,435 - 96,498 
        สินทรัพย์อนพุนัธ์ 8,995 13,581 19,173 - - 41,749 
        เงินลงทนุ 110,515 359,549 104,790 232,826 - 807,680 
        เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 822,896 776,296 529,646 - 83,084 2,211,922 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
        เงินรับฝำก 1,010,863 13,026 - 1,641,757 - 2,665,646 
        รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน     234,920 33,778 550 11,500 - 280,748 
        หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,112 - - - - 8,112 
        หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย       

                   มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - - 20,567 - - 20,567 
        หนีส้ินอนพุนัธ์    15,410 14,945 19,361 - - 49,716 
        ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 26,765 36,946 93,590 25,078 - 182,379 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ไมร่วมรำยกำรคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ 
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4.5 มลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงมลูค่ำตำมบญัชีและประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 
และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 

                                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 48,512 48,512 62,552 62,552 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 729,943 729,943 801,212 801,212 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 84,339 84,339 84,341 84,341 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 69,631 69,445 42,359 42,376 
เงินลงทนุสทุธิ 847,446 847,997 804,965 804,765 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 2,425,276 2,425,276 2,376,027 2,376,027 

         รวม 4,205,147 4,205,512 4,171,456 4,171,273 
 หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินรับฝำก 3,147,149 3,147,149 3,156,940 3,156,940 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 250,539 250,539 288,709 288,709 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,275 8,275 8,113 8,113 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 19,845 19,845 20,833 20,833 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 77,140 76,359 50,264 50,325 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก 220,131 208,120 183,034 190,951 
เงินกู้ยืม 265 265 205 205 

         รวม 3,723,344 3,710,552 3,708,098 3,716,076 
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                                                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 44,484 44,484 57,854 57,854 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ 599,567 599,567 626,065 626,065 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 98,702 98,702 96,498 96,498 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 68,798 68,528 41,749 41,724 
เงินลงทนุสทุธิ 840,645 870,346 807,405 835,369 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 2,055,064 2,055,064 2,025,671 2,025,671 
      รวม 3,707,260 3,736,691 3,655,242 3,683,181 

 หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝำก 2,679,141 2,679,141 2,665,646 2,665,646 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 241,582 241,582 280,748 280,748 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 8,273 8,273 8,112 8,112 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 19,166 19,166 20,567 20,567 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 76,290 75,488 49,716 49,699 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก 218,818 206,806 182,174 190,091 
เงินกู้ยืม 140 140 205 205 
      รวม 3,243,410 3,230,596 3,207,168 3,215,068 

 

 

เงินสด เงินรับฝำก รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้นิ) หนีส้ินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินกู้ยืม แสดงมลูคำ่ยตุิธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ และรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) แสดงมลูคำ่ยตุิธรรม
โดยประมำณตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินหกัคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 

 

วิธีกำรและข้อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ในกำรประมำณมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน ตำมที่ได้เปิดเผย 
มีดงันี ้
 

มลูค่ำยตุิธรรมของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สินทรัพย์)  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 
เงินรับฝำก รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้ิน) หนีส้ินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  และเงินกู้ ยืม ค ำนวณด้วยวิธี
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องในตลำด  

 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซือ้ขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่มีลกัษณะและวนัครบก ำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบนัที่เช่ือถือได้   
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กำรค ำนวณมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 
- ตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหนำ่ยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย มลูค่ำยตุิธรรมค ำนวณโดยใช้อตัรำ

ผลตอบแทนของตรำสำรหนีท้ี่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ส ำหรับตรำสำรหนีท้ี่มิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยจะใช้อตัรำผลตอบแทนเสนอซือ้เฉลีย่ของสถำบนักำรเงินท่ีเช่ือถือได้ 3 แหง่ 

- ตรำสำรหนีท้ี่ออกจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบนักำรเงินในตำ่งประเทศที่เช่ือถือได้ 
 

กำรค ำนวณมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตรำสำรทนุ 
- ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบไุด้โดยง่ำย  มลูค่ำยตุิธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซือ้

ครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิน้วนัท ำกำรสดุท้ำยของวนัที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซือ้
ครัง้สดุท้ำยจะใช้รำคำปิดครัง้สดุท้ำยแทน   

- เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุ แสดงมลูคำ่ยตุิธรรมด้วยมลูคำ่รับซือ้คืน ณ วนัที่รำยงำน   
- ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้

อย่ำงแพร่หลำยในตลำด ซึ่งอ้ำงอิงรำคำและ/หรือตวัแปรจำกตลำด โดยมีกำรพิจำรณำถึงข้อจ ำกัดในกำรซือ้ขำย  
สภำพคลอ่ง และอตัรำคิดลดเพื่อใช้ในกำรปรับมลูคำ่ยตุิธรรมดงักลำ่ว เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่รวมถึงกำรใช้รำยกำร
ซือ้ขำยในตลำดล่ำสดุของผู้ซือ้ขำยที่มีควำมรอบรู้เต็มใจ และมีควำมเป็นอิสระต่อกัน กำรอ้ำงอิงมูลค่ำยุติธรรม
ในปัจจบุนัของเงินลงทนุในบริษัทที่มีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั กำรใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด และกำรใช้วิธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด 

 

ตรำสำรหนีท้ี่ออก แสดงมลูคำ่ยตุิธรรมโดยประมำณจำกรำคำซือ้-ขำยในตลำด  
 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ินในรำยกำรที่เกิดขึน้ในสภำพปกติ
ในตลำดหลกัระหวำ่งผู้ ร่วมตลำด ณ วนัที่วดัมลูคำ่ ในกรณีที่ไมม่ีตลำดหลกั ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สงูสดุที่ธนำคำร
สำมำรถเข้ำท ำรำยกำรได้ มลูคำ่ยตุิธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งถกูก ำหนดด้วยรำคำเสนอซือ้ขำย 
ตลำดที่มีสภำพคลอ่งเป็นตลำดที่มีควำมถ่ีและปริมำณกำรซือ้ขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมลูรำคำอย่ำงตอ่เนื่อง  หำกตลำด
ไมม่ีสภำพคลอ่งหรือสนิทรัพย์หรือหนีส้ินไมไ่ด้ซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่ง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ในกำรวดั
มลูค่ำยตุิธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำนที่ผู้ ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำสนิทรัพย์หรือหนีส้ิน และพิจำรณำปรับปรุงมลูค่ำ
ในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มลูคำ่ยตุิธรรม 
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ตำรำงต่อไปนีแ้สดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินตำมระดบัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 8,921 6,267 69,151 84,339 11,370 9,681 63,290 84,341 
          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 448 68,997 - 69,445 458 41,918 - 42,376 
          เงินลงทนุสทุธิ 183,265 580,617 6,449 770,331 177,174 574,225 6,185 757,584 
    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 679 19,166 - 19,845 267 20,566 - 20,833 
          หนีส้ินอนพุนัธ์ 52 76,307 - 76,359 60 50,265 - 50,325 
รำยกำรที่ไมไ่ด้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทนุสทุธิ 3,987 58,317 15,362 77,666 3,514 29,094 14,573 47,181 
    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนีท้ี่ออก - 208,120 - 208,120 - 190,951 - 190,951 

 
 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
รำยกำรที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 3,018 4,278 91,406 98,702 4,848 7,563 84,087 96,498 
          สินทรัพย์อนพุนัธ์ 411 68,117 - 68,528 455 41,269 - 41,724 
          เงินลงทนุสทุธิ 99,094 555,697 

 
6,361 

 
661,152 99,313 550,679 6,099 656,091 

    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วย         
            มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - 19,166 - 19,166 - 20,567 - 20,567 
          หนีส้ินอนพุนัธ์ - 75,488 - 75,488 - 49,699 - 49,699 
รำยกำรที่ไมไ่ด้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม         
    สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
          เงินลงทนุสทุธิ 467 35,067 173,660 209,194 446 6,650 172,182 179,278 
    หนีส้ินทำงกำรเงิน         
          ตรำสำรหนีท้ี่ออก - 206,806 - 206,806 - 190,091 - 190,091 
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กำรก ำหนดล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรม  
ระดบั 1  - รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งส ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยำ่งเดียวกนั 
ระดบั 2  - มลูคำ่ที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ โดยใช้ข้อมลูที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)

เป็นองค์ประกอบส ำคญัในกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรม  
ระดบั 3  - มลูคำ่ที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ โดยใช้ข้อมลูที่ไมม่ีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบส ำคญั

ในกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรม 
 

ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมลูคำ่ (Valuation Adjustment)  เมื่อพิจำรณำวำ่มีบำงปัจจยัที่
ผู้ ร่วมตลำดใช้ในกำรก ำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในโมเดลกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำง
ระหวำ่งรำคำเสนอซือ้และรำคำเสนอขำย ควำมเสีย่งด้ำนเครดิตของคูส่ญัญำ และสภำพคลอ่ง เป็นต้น 
 

4.6    กำรด ำรงเงินกองทนุ 
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรด ำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดบัเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจ
ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด  
โดยธนำคำรมีกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ     
เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนเงินกองทนุตำมควำมเหมำะสม  
 

ตำมหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลเงินกองทนุตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. ก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุ
เพิ่มเติมจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่ำอีกเกินกว่ำร้อยละ 2.50 เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital 
Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่ำและในเดือนกันยำยน 2560 ธปท. ได้ออก
ประกำศเร่ือง แนวทำงกำรระบแุละกำรก ำกบัดแูลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนยัต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic 
Systemically Important Bank: D-SIB) โดยก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนยัต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ
ต้องด ำรงเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็น
สว่นของเจ้ำของตอ่สนิทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอตัรำสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่ำอีกร้อยละ 1 ทัง้นี ้อตัรำสว่นกำรด ำรง
เงินกองทนุขัน้ต ่ำและเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทนุในภำวะวิกฤตตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง เป็นดงันี ้

 

 อัตราร้อยละ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

     อัตราส่วนเงนิกองทุน   
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ      มำกกวำ่   8.0      มำกกวำ่   8.0 
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      มำกกวำ่   9.5      มำกกวำ่   9.5 
อตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้       มำกกวำ่ 12.0      มำกกวำ่ 12.0 

 

นอกจำกนี  ้ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเสี่ยงเชิงระบบที่อำจเกิดขึน้
ในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.50  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรมีอตัรำสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งและเงินกองทนุ
ตำมกฎหมำยตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนดตำมแนวทำง Basel III ดงันี ้
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                                                                               อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1      
  ที่เป็นสว่นของเจ้ำของตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 14.64 15.15 16.07 16.47 
อตัรำสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 15.44 15.98 16.96 17.38 
อตัรำสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 18.93 19.57 20.75 21.33 
 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 458,464 457,469 446,721 449,350 
   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ 434,683 433,699 423,129 425,758 

ทนุช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้น  56,346 56,346 56,346 56,346 
ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 26,500 26,000 26,500 26,000 
เงินส ำรองที่จดัสรรจำกก ำไรสทุธิ 116,500 116,500 116,500 116,500 
ก ำไรสทุธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 203,174 191,060 184,228 174,703 
รำยกำรอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ 57,174 66,492 48,708 58,136 
รำยกำรของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจธนำคำร     
 พำณิชย์เฉพำะสว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไมมี่อ ำนำจ     
 ควบคมุที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1     
 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของของกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน 402 - - - 
รำยกำรหกัจำกเงินกองทนุชัน้ที่ 1     
 ที่เป็นสว่นของเจ้ำของ (44,501) (41,787) (28,241) (25,015) 

   เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 23,781 23,770 23,592 23,592 
     
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 103,485 102,957 99,645 101,989 
     
เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 561,949 560,426 546,366 551,339 

 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรไม่มีเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สินเชื่อแก่
กลุม่ลกูหนีร้ำยใหญ่ 
 

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ  ธปท. เร่ือง 
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับ
กลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน และเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงสนิทรัพย์สภำพคลอ่งเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคลอ่ง 
ที่มีควำมรุนแรง 
 

ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมลู  www.bangkokbank.com/นกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูทำงกำรเงิน/Basel III-หลกักำรท่ี 3 
วนัท่ีเปิดเผยข้อมลู         29 เมษำยน 2565 
ข้อมลู ณ วนัท่ี             31 ธนัวำคม 2564 
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5.  การใช้ดุลพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 

5.1  กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 ธนำคำรมีกำรใช้ดลุพินิจในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินและระยะเวลำของกระแสเงินสดในอนำคต 
รวมถึงมลูคำ่ของหลกัประกนั และกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดิต กำรประมำณกำรเหลำ่นีเ้ป็นผล
จำกกำรน ำปัจจยัหลำย ๆ ปัจจยัมำประมวลผล กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจยัตำ่งๆ สง่ผลกระทบตอ่ระดบัคำ่เผ่ือผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ที่แตกตำ่งกนั 
 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้เป็นผลที่ได้จำกกำรค ำนวณโดยใช้โมเดลที่ซ ับซ้อน และกำรใช้       
ข้อสมมติฐำนเก่ียวกบัทำงเลือกในกำรใช้ตวัแปรต่ำง ๆ ส่วนประกอบของโมเดลที่ใช้ในกำรค ำนวณที่เป็นกำรใช้ดลุพินิจ 
และประมำณกำรทำงบญัชีประกอบด้วย  
  - โมเดลภำยในธนำคำรเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำระดบัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีผลต่อกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็น

ของกำรผิดนดัช ำระหนี ้
  - เง่ือนไขในกำรประเมินกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตรวมถึงเกณฑ์เชิงคณุภำพ ซึ่งสง่ผลให้

ต้องกนัเงินส ำรองค่ำเผื ่อผลขำดทนุด้วยจ ำนวนเท่ำกบัผลขำดทนุด้ำนเครดิตที ่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยุ  
(Lifetime Expected Credit Loss - Lifetime ECL) 

  - กำรจัดกลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีลกัษณะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกันส ำหรับกรณีกำรกันเงินส ำรอง
แบบกลุม่ลกูหนี ้

  - กำรพัฒนำโมเดลที่ใช้ในกำรค ำนวณค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ รวมถึงสตูรกำรค ำนวณและ
ทำงเลอืกในกำรใช้ตวัแปรตำ่ง ๆ 

  - กำรก ำหนดควำมสมัพันธ์ระหว่ำง สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคต ข้อมลูเชิงเศรษฐกิจ และมลูค่ำหลกัประกนั ซึ่งมี
ผลกระทบต่อควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดช ำระหนี ้ฐำนะควำมเสี่ยงเมื่อมีกำรผิดนัดช ำระ และควำมเสียหำย           
ที่อำจจะเกิดขึน้เมื่อมีกำรผิดนดัช ำระ 

  - กำรพิจำรณำกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์เศรษฐกิจในอนำคต และควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ำ้หนักของสถำนกำรณ์
ดงักลำ่ว เพื่อใช้ในกำรก ำหนดข้อมลูทำงเศรษฐกิจในโมเดลส ำหรับกำรค ำนวณคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึน้    

 

ธนำคำรมีนโยบำยที่จะทบทวนโมเดลที่ใช้ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้เป็นประจ ำ 
โดยใช้ประสบกำรณ์จำกข้อมลูผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่เกิดขึน้จริง และปรับปรุงเมื่อจ ำเป็น 

 

5.2      ประมำณกำรหนีส้นิ 

ธนำคำรต้องใช้ดุลพินิจและข้อสมมติฐำนหลำยประกำรในกำรรับรู้ประมำณกำรหนีส้ินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  โดย
พิจำรณำจำกลกัษณะของรำยกำรและสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดประมำณกำรหนีส้ิน ควำมเป็นไปได้ของกำรสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินดงักล่ำว รวมถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสทุธิที่จะจ่ำยในอนำคต 
ทัง้นี  ้กำรพิจำรณำได้ท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และข้อมูลที่มีอยู่ขณะที่จัดท ำงบกำรเงิน โดยมีกำรทบทวนจ ำนวน
ที่ประมำณไว้อยำ่งสม ่ำเสมอ ซึง่ผลที่เกิดขึน้จริงอำจแตกตำ่งไปจำกจ ำนวนที่ประมำณไว้ 
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ส ำหรับกำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่พนกังำนหลงัออกจำกงำนประเภทโครงกำรผลประโยชน์  มีกำร
ประมำณกำรโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นผู้ค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซึง่ต้องใช้ข้อสมมติทำงกำรเงิน 
เช่น อตัรำคิดลด ระดบัเงินเดือนและผลประโยชน์ในอนำคต เป็นต้น ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น อตัรำมรณะ 
อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน เป็นต้น  
 

5.3     มลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กรณีที่สินทรัพย์และหนีส้ินไม่ได้ซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม  โดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมลูคำ่ที่ใช้อยำ่งแพร่หลำยในตลำด รวมถึงกำรอ้ำงอิงกบัรำคำตลำดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่นท่ีมีลกัษณะ
คล้ำยคลงึกนั กำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด และโมเดลกำรค ำนวณรำคำ 
 

ธนำคำรได้ใช้ดลุพินิจที่ดีที่สดุในกำรประมำณมลูคำ่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  อยำ่งไรก็ตำมวิธีประมำณกำรและ
สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมยังคงเป็นกำรคำดกำรณ์  ดังนัน้กำรใช้วิธีกำรประมำณ และ/หรือ 
สมมติฐำนในสภำวะกำรณ์ที่แตกตำ่งกนัออกไปอำจจะมีผลกระทบที่มีสำระส ำคญัตอ่มลูคำ่ยตุิธรรมที่ประมำณไว้ 
 

5.4 คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของคำ่ควำมนิยม  
กำรจดัท ำกำรทดสอบกำรด้อยคำ่โดยกำรเปรียบเทียบมลูค่ำตำมบญัชีกบัมลูค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคืนเป็นรำยปี หรือเมื่อมี    
ข้อบ่งชีว้่ำค่ำควำมนิยมอำจเกิดกำรด้อยค่ำ  มลูค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคืนที่น ำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบนัน้ถกูประมำณกำร
จำกมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดกำรณ์ภำยใต้สมมติฐำนของกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต อตัรำกำรเติบโตและอตัรำคิดลดที่น ำมำใช้ เกิดจำกกำรใช้ดุลพินิจที่ดีที่สดุของ
ธนำคำร ซึ่งอำจมีควำมไม่แน่นอนและมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำเปลี่ยนไป อย่ำงไรก็ดีธนำคำรได้มีกำรทบทวนกำร
ประมำณกำรดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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6.   ข้อมูลเพิ่มเติม 
6.1     กำรจดัประเภทสนิทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้นิทำงกำรเงิน 

 กำรจดัประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564  
มีดงันี ้

 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด          - - - - 48,512 48,512 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ          - - - - 729,943 729,943 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 84,339 - - - - 84,339 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 69,631 - - - - 69,631 
เงินลงทนุสทุธิ - - 678,758 91,573 75,786 846,117 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 2,425,276 2,425,276 
        รวม 153,970 - 678,758 91,573 3,279,517 4,203,818 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝำก - - - - 3,147,149 3,147,149 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 250,539 250,539 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 8,275 8,275 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ 679 19,166 - - - 19,845 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 77,140 - - - - 77,140 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 220,396 220,396 
        รวม 77,819 19,166 - - 3,626,359 3,723,344 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด          - - - - 62,552 62,552 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ          - - - - 801,212 801,212 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 84,341 - - - - 84,341 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 42,359 - - - - 42,359 
เงินลงทนุสทุธิ - - 667,473 90,111 46,053 803,637 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 2,376,027 2,376,027 
        รวม 126,700 - 667,473 90,111 3,285,844 4,170,128 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝำก - - - - 3,156,940 3,156,940 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 288,709 288,709 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 8,113 8,113 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ 266 20,567 - - - 20,833 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 50,264 - - - - 50,264 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 183,239 183,239 
        รวม 50,530 20,567 - - 3,637,001 3,708,098 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

- 66 - 
 

 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 44,484 44,484 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ - - - - 599,567 599,567 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 98,702 - - - - 98,702 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 68,798 - - - - 68,798 
เงินลงทนุสทุธิ - - 571,421 89,731 34,676 695,828 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 2,055,064 2,055,064 

        รวม 167,500 - 571,421 89,731 2,733,791 3,562,443 
หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝำก - - - - 2,679,141 2,679,141 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 241,582 241,582 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 8,273 8,273 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ - 19,166 - - - 19,166 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 76,290 - - - - 76,290 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 218,958 218,958 
        รวม 76,290 19,166 - - 3,147,954 3,243,410 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่

ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทนุ 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงนิลงทุนใน
ตราสารทุนที่
ก าหนดให้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงนิที่วัด
มูลค่าด้วย 
ราคาทุน 

ตัดจ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด - - - - 57,854 57,854 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงินสทุธิ - - - - 626,065 626,065 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั       
   มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไรหรือขำดทนุ 96,498 - - - - 96,498 
สินทรัพย์อนพุนัธ์ 41,749 - - - - 41,749 
เงินลงทนุสทุธิ - - 567,850 88,241 6,997 663,088 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละ       
   ดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ - - - - 2,025,671 2,025,671 

        รวม 138,247 - 567,850 88,241 2,716,587 3,510,925 
หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝำก - - - - 2,665,646 2,665,646 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ       
   ตลำดเงิน - - - - 280,748 280,748 
หนีส้ินจำ่ยคืนเม่ือทวงถำม - - - - 8,112 8,112 
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่       
   ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร       
   หรือขำดทนุ - 20,567 - - - 20,567 
หนีส้ินอนพุนัธ์ 49,716 - - - - 49,716 
ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - - - - 182,379 182,379 
        รวม 49,716 20,567 - - 3,136,885 3,207,168 
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6.2 เงินสด                           
เงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

           เงินสด 48,357 62,265 44,329 57,567 
           เงินสดรับลว่งหน้ำจำกธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์     
               และบริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 155 287 155 287 
                รวม  48,512 62,552 44,484 57,854 

 

6.3     ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
รำยกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสดที่ส ำคญั ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

สว่นเกินทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ       
    ในสว่นของเจ้ำของเพิ่มขึน้ (ลดลง) (9,626) 1,330 (8,154) 1,452 
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพ่ิมขึน้จำกกำรรับช ำระหนี/้     
    สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว 2,309 466 2,106 350 
สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำก ำไรสะสม 546 524 495 494 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไมใ่ชเ่งินสดของ     
    ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม     
        ขำดทนุจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ (10,163) (9,107) (10,163) (9,042) 
        กำรตดัจ ำหน่ำยสว่นลดมลูคำ่ 40 13 40 13 
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6.4     รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ในประเทศ     
ธนำคำรแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟฯู 414,259 484,404 414,259 484,404 
ธนำคำรพำณิชย์ 30,126 23,676 18,851 12,016 
สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ 1,097 1,115 1,097 1,115 
สถำบนักำรเงินอ่ืน 16,621 14,005 16,621 14,005 
        รวม 462,103 523,200 450,828 511,540 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับและรำยได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 25 35 24 33 
หกั   คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (21) (19) (21) (19) 
        รวมในประเทศ 462,107 523,216 450,831 511,554 
ต่างประเทศ     
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 103,625 121,037 71,503 67,669 
เงินเยน 13,381 13,141 12,628 12,495 
เงินยโูร 795 5,625 679 5,434 
เงินสกลุอ่ืน 150,381 138,816 64,278 29,512 
        รวม 268,182 278,619 149,088 115,110 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับและรำยได้ดอกเบีย้ ที่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 139 66 105 29 
หกั   คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (485) (689) (457) (628) 
        รวมตำ่งประเทศ 267,836 277,996 148,736 114,511 
        รวมในประเทศและต่างประเทศ                                                 729,943 801,212 599,567 626,065 

 

6.5 สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 
6.5.1  สนิทรัพย์ทำงกำรเงินเพื่อค้ำ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย 3,322 6,463 3,322 6,463 
ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 2,906 3,217 - - 
ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 2,997 3,305 - - 
อ่ืน ๆ 107 119 - - 
        รวม  9,332 13,104 3,322 6,463 

 
 
 
 
 

  



  
 

- 70 - 
 

 

6.5.2  อื่น ๆ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 61,972 57,537 83,861 78,110 
เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 13,035 13,700 11,519 11,925 
        รวม 75,007 71,237 95,380 90,035 
            รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ     
                ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
                ผ่านก าไรหรือขาดทุน 84,339 84,341 98,702 96,498 

 

6.6       สนิทรัพย์และหนีส้นิอนพุนัธ์ 
มลูค่ำยตุิธรรมและจ ำนวนเงินตำมสญัญำแบ่งตำมประเภทควำมเสี่ยงส ำหรับอนุพนัธ์ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
          ประเภทความเส่ียง 

มูลค่ายุติธรรม 
จ านวนเงนิ     
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 
จ านวนเงนิ       
ตามสัญญา  

 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
อตัรำแลกเปลี่ยน 42,953 50,621 1,708,014 21,595 27,618 1,555,007 
อตัรำดอกเบีย้ 26,193 26,474 1,180,324 20,302 22,587 1,395,900 
อ่ืน ๆ 485 45 6,121 462 59 6,897 
        รวม 69,631 77,140 2,894,459 42,359 

8 
50,264 2,957,804 

 
 

                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
          ประเภทความเส่ียง 

มูลค่ายุติธรรม 
จ านวนเงนิ     
ตามสัญญา 

มูลค่ายุติธรรม 
จ านวนเงนิ      
ตามสัญญา  

 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
อตัรำแลกเปลี่ยน 42,242 49,817 1,606,457 20,992 27,148 1,477,930 
อตัรำดอกเบีย้ 26,145 26,473 1,178,553 20,302 22,568 1,394,132 
อ่ืน ๆ 411 - 2,252 455 - 2,779 
        รวม 68,798 76,290 2,787,262 41,749 49,716 2,874,841 
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ตรำสำรอนพุนัธ์ คือ ตรำสำรทำงกำรเงินที่มลูค่ำผนัแปรไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของตวัแปรที่อ้ำงอิงในสญัญำ เช่น  
อตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลีย่น ดชันีรำคำ ดชันีอตัรำ หรือมลูคำ่ของสนิทรัพย์อ้ำงอิง  เป็นต้น  จ ำนวนเงินตำมสญัญำของ
ตรำสำรอนพุนัธ์แสดงให้เห็นถึงระดบัของควำมผกูพนัของธนำคำรในตรำสำรอนพุนัธ์แตล่ะประเภท แตม่ิได้สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเสีย่งด้ำนตลำดและด้ำนเครดิต ตรำสำรอนพุนัธ์ที่ส ำคญัของธนำคำรมีดงันี ้ 
 

ตรำสำรอนพุนัธ์ด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น 
- สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ คือ สญัญำที่ก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต  

โดยในสญัญำจะระบใุห้มีกำรสง่มอบเงินสดระหวำ่งคูส่ญัญำด้วยอตัรำแลกเปลีย่นที่ระบไุว้ในสญัญำ ณ วนัที่ก ำหนดไว้
ในอนำคต 

- สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ตำ่งสกลุเงิน คือ สญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรแลกเปลีย่นเงินต้นและดอกเบีย้ระหวำ่ง
สองสกลุเงินกบัคูส่ญัญำตำมระยะเวลำที่ตกลง 

 

ตรำสำรอนพุนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบีย้  
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ คือ สญัญำที่เก่ียวข้องกบักำรแลกเปลีย่นดอกเบีย้กบัคูส่ญัญำตำมระยะเวลำที่ตกลงกนั
ในสกลุเงินเดียวกบัเงินต้น โดยจะไมม่ีกำรแลกเปลีย่นเงินต้น 

 

กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสีย่ง 
ธนำคำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ตำ่งสกลุเงิน และสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง
ฐำนะเปิดต่อกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงประเภทอตัรำดอกเบีย้คงที่รวมถึง
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มูลค่ำตำมบญัชี
ส ำหรับตรำสำรอนพุนัธ์ที่ใช้ปอ้งกนัควำมเสีย่งในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรมีสนิทรัพย์อนพุนัธ์ จ ำนวน 
1,255 ล้ำนบำท และ 503 ล้ำนบำท และหนีส้นิอนพุนัธ์ จ ำนวน 2,438 ล้ำนบำท และ 1,764 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

ธนำคำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ต่ำงสกุลเงินในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนในกระแสเงินสด
ของรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงประเภทอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัหรืออตัรำดอกเบีย้คงที่รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มูลค่ำตำมบญัชีส ำหรับตรำสำรอนพุนัธ์ที่ใช้
ป้องกนัควำมเสี่ยงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรมีสินทรัพย์อนพุนัธ์ จ ำนวน 4,597 ล้ำนบำท และ 
700 ล้ำนบำท และหนีส้นิอนพุนัธ์ จ ำนวน 848 ล้ำนบำท และ 1,127 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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6.7   เงินลงทนุสทุธิ 
6.7.1  เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 
 ตัดจ าหน่าย ตัดจ าหน่าย ตัดจ าหน่าย ตัดจ าหน่าย 

เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูคำ่ด้วย     
  รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย     
    หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย         57,463 28,166 34,215 6,534 
    ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ     18,351 17,898 489 469 
            รวม 75,814 46,064 34,704 7,003 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิต     
          ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (28) (11) (28) (6) 
            รวม 75,786 46,053 34,676 6,997 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูคำ่ด้วย     
  มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     
    หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย         454,830 447,572 454,830 447,572 
    ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 19,471 21,886 19,471 21,886 
    ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ     198,397 191,611 91,060 91,988 
    อ่ืน ๆ 6,060 6,404 6,060 6,404 
          รวม 678,758 667,473 571,421 567,850 
คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขีน้ 4,657 3,867 4,636 3,838 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วย     
  มลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน     
    ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำด           
      ในประเทศ 64,195 63,888 62,552 62,212 
    ตรำสำรทนุในควำมต้องกำรของตลำด           
      ตำ่งประเทศ 19,220 18,176 19,220 18,176 
    อ่ืน ๆ 8,158 8,047 7,959 7,853 
          รวม 91,573 90,111 89,731 88,241 
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 846,117 803,637 695,828 663,088 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ธนำคำรได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน ที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ธนำคำรยงัคงถือไว้ 
ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 910 ล้ำนบำท และ 804 ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 
877 ล้ำนบำท และ 780 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 ธนำคำรได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุ 
ที่ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นที่ธนำคำรยงัคงถือไว้ ส ำหรับงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 1,481 ล้ำนบำท และ 1,307 ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 1,424 ล้ำนบำท และ 
1,258 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเก่ียวกับกำรด ำรงอยู่ของกิจกำร โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้ำข่ำยถกูเพิกถอนของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แตม่ีผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินเช่นเดียวกบับริษัทจดทะเบียนที่
เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 มีจ ำนวน 33 บริษัท รำคำทุน 
จ ำนวน 806 ล้ำนบำท และมลูค่ำยตุิธรรม 0 ล้ำนบำท และ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 37 บริษัท 
รำคำทนุ จ ำนวน 846 ล้ำนบำท และมลูคำ่ยตุิธรรม 224 ล้ำนบำท 
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6.7.2  ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีเงินลงทนุในหุ้นของบริษัทอื่น
ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของทนุท่ีช ำระแล้วและไมเ่ข้ำขำ่ยเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยจ ำแนก
เป็นกลุม่ ดงันี ้

 

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

อตุสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 241 291 241 291 
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 1,677 1,672 1,677 1,672 
กำรสำธำรณปูโภคและบริกำร 22 22 22 22 
อ่ืน ๆ 2,258 2,231 2,258 2,231 
        รวม 4,198 4,216 4,198 4,216 

 

6.8      เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ      
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
           ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ประเภท
หลักทรัพย์ 
ที่ลงทุน 

ร้อยละของหลักทรัพย์        
ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

เงนิลงทุน                          
(วิธีส่วนได้เสีย) 

   30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

           บริษัทร่วม                          

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 33.33 33.33 262 262 71 81 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 30.00 30.00 15 15 483 470 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 22.17 22.17 118 118 76 82 
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 12.55 12.55 12 12 391 382 
PT Honest Financial Technologies          
    (เดิมชื่อ PT Sahabat          
    Finansial Keluarga) ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมญั 28.79 28.79 314 314 308 314 
   รวม     721 721 1,329 1,329 
หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่     (172) (172) - - 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ     549 549 1,329 1,329 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
  ถือหุ้นโดยธนำคำรธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค 
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             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
           ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักทรัพย์           

ที่ลงทุน 
ร้อยละของหลักทรัพย์        

ที่ลงทุนทางตรง               
และทางอ้อม 

เงนิลงทุน                          
(วิธีราคาทุน) 

   30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

           บริษัทย่อย                       
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมญั 100.00 100.00 2 2 
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด ธนำคำร หุ้นสำมญั 100.00 100.00 9,261 9,261 
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั บริหำรสินทรัพย์ หุ้นสำมญั 100.00 100.00 2,500 2,500 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั ธนำคำร หุ้นสำมญั 100.00 100.00 19,585 19,585 
บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ หุ้นสำมญั 100.00 100.00 2,000 1,500 
ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค  ธนำคำร หุ้นสำมญั 98.71 98.71 105,010 105,010 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) หลกัทรัพย์ หุ้นสำมญั 99.91 99.91 4,772 4,772 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมญั     90.00     90.00 1,365 1,365 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั ธุรกิจกำรเงิน หุ้นสำมญั 75.00 75.00 183 183 
           บริษัทร่วม       
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 33.33 33.33 262 262 
บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 30.00 30.00 15 15 
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 22.17 22.17 118 118 
บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั บริกำร หุ้นสำมญั 12.55 12.55 12 12 
  รวม     145,085 144,585 
หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่     (268) (268) 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ     144,817 144,317 
 

ในเดือนมีนำคม 2565 บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของธนำคำร ได้เรียกช ำระคำ่หุ้นสว่นที่เหลอืเพิ่ม
จ ำนวนหุ้นละ 2.50 บำท เป็นจ ำนวน 500 ล้ำนบำท สง่ผลให้บริษัทมีทนุช ำระแล้ว 2,000 ล้ำนบำท ซึง่ธนำคำรได้ช ำระคำ่หุ้น
ที่เพิ่มดงักลำ่วเรียบร้อยแล้วโดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้น 100% 
 

ข้อมลูทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทัง้หมดที่แตล่ะรำยไมม่ีสำระส ำคญั มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ก ำไรสทุธิ 367 209 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 367 209 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ก ำไรสทุธิ 730 454 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 730 454 
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6.9   เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ 
6.9.1  จ ำแนกตำมประเภทสนิเช่ือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชี 110,082 103,294 88,936 83,482 
เงินให้กู้ยืม 2,108,201 2,055,431 1,749,708 1,719,132 
ตัว๋เงิน 422,872 417,906 414,513 407,900 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้ 4,078 4,067 - - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 882 934 - - 
อ่ืน ๆ 6,757 6,707 1,443 1,408 
       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,652,872 2,588,339 2,254,600 2,211,922 
บวก ดอกเบีย้ค้ำงรับและรำยได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 8,360 7,489 7,594 6,306 
       รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 2,661,232 2,595,828 2,262,194 2,218,228 
หกั   คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (235,956) (219,801) (207,130) (192,557) 
        รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ                                  2,425,276 2,376,027 2,055,064 2,025,671 

 

6.9.2  จ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 เงนิให้สินเช่ือ 
 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

รำยกำรที่ไมมี่กำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต  3,278,111 3,289,055 2,771,027 2,755,752 
รำยกำรที่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต 105,046 101,103 83,489 82,820 
    รวม 3,383,157 3,390,158 2,854,516 2,838,572 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มี
กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้ว จ ำนวน  58,962 ล้ำนบำท และ 45,853 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มียอดคงเหลือเงินให้สินเช่ือที่มี
กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้ว จ ำนวน 49,940 ล้ำนบำท และ 38,837 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  
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6.9.3 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิต โดยรวมรำยกำรเงินให้กู้ยืมระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินแตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้ำงรับ ดงันี ้ 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต     
  ก่อนหกัคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิต     
  ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 105,046 101,103 83,489 82,820 
อตัรำสว่นเงินให้สินเช่ือรวมที่มีกำรด้อยคำ่     
  ด้ำนเครดิตตอ่เงินให้สินเชื่อรวม 3.39 3.22 3.10 3.05 
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยคำ่ด้ำนเครดิต     
  หลงัหกัคำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิต     
  ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 28,315 29,456 24,050 25,250 
อตัรำสว่นเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยคำ่     
  ด้ำนเครดิตสทุธิตอ่เงินให้สินเชื่อรวมสทุธิ 0.94 0.96 0.91 0.95 

 

6.9.4  จ ำแนกตำมถ่ินท่ีอยูข่องลกูหนี ้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ในประเทศ 1,704,386 1,726,308 1,695,009 1,717,683 
ตำ่งประเทศ 948,486 862,031 559,591 494,239 
        รวม  2,652,872 2,588,339 2,254,600 2,211,922 

 

6.9.5  จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

กำรเกษตรและเหมืองแร่ 107,387 101,487 65,723 71,424 
อตุสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 847,529 839,469 701,374 701,226 
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 207,903 211,647 175,215 171,405 
กำรสำธำรณปูโภคและบริกำร 540,610 574,485 466,152 505,681 
สินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่ำศยั 331,585 324,546 268,074 267,106 
อ่ืน ๆ 617,858 536,705 578,062 495,080 
        รวม                       2,652,872 2,588,339 2,254,600 2,211,922 
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6.9.6 จ ำแนกตำมประเภทกำรจดัชัน้และค่ำเผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 
และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565 
 เงนิให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต          

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไมมี่กำรเพิ่มขึน้     

  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 2,420,324 89,233 2,058,005 81,273 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึน้     

  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 132,888 66,964 117,900 63,462 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยคำ่     

  ด้ำนเครดิต 108,020 79,759 86,289 62,395 

          รวม 2,661,232 235,956 2,262,194 207,130 
 
 

                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 
 เงนิให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต          

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไมมี่กำรเพิ่มขึน้     

  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 2,355,774 79,989 2,015,762 72,267 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรเพ่ิมขึน้     

  อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 136,348 65,387 117,235 60,013 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยคำ่     

  ด้ำนเครดิต 103,706 74,425 85,231 60,277 

          รวม 2,595,828 219,801 2,218,228 192,557 
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6.10 ทรัพย์สนิรอกำรขำยสทุธิ 
ทรัพย์สนิรอกำรขำย ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพิ่มขึน้ จ าหน่าย อื่น ๆ ยอดปลายงวด 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้      

อสงัหำริมทรัพย์ 17,408 2,308 (397) 5 19,324 
สงัหำริมทรัพย์         76          5     (10)       1          72  
        รวม   17,484    2,313    (407)         6    19,396  

    อ่ืน ๆ           4        24     (24)         -              4  
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย   17,488    2,337    (431)      6    19,400  
    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่   (7,992)    (269)      31       (2)   (8,232) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                    9,496    2,068    (400)       4    11,168  

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึน้ จ าหน่าย อื่น ๆ ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้      

อสงัหำริมทรัพย์ 17,247 1,982 (1,964) 143 17,408 
สงัหำริมทรัพย์ 78 24 (1) (25) 76 
        รวม 17,325 2,006 (1,965) 118 17,484 

    อ่ืน ๆ 21 71 (88) - 4 
    รวมทรัพย์สินรอกำรขำย 17,346 2,077 (2,053) 118 17,488 
    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (7,592) (844) 99 345 (7,992) 
    รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                9,754 1,233 (1,954) 463 9,496 

 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้จ ำนวน 19,324 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 13,382 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 5,942 ล้ำนบำท  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี  ้จ ำนวน 17,408 ล้ำนบำท 
ซึ่งประกอบด้วยอสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 11,733 ล้ำนบำท และประเมินรำคำ
โดยผู้ประเมินภำยใน จ ำนวน 5,675 ล้ำนบำท  
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นงวด เพิ่มขึน้ จ าหน่าย ยอดปลายงวด 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้     

อสงัหำริมทรัพย์ 14,073 2,132 (331) 15,874 
สงัหำริมทรัพย์           30            2         -              32  
        รวม   14,103    2,134    (331)   15,906  

    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่   (5,604)    (260)       11    (5,853) 
   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                    8,499    1,874    (320)   10,053  

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

ประเภททรัพย์สินรอการขาย ยอดต้นปี เพิ่มขึน้ จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้     

อสงัหำริมทรัพย์ 13,106 1,849 (882) 14,073 
สงัหำริมทรัพย์ 30 - - 30 
        รวม 13,136 1,849 (882) 14,103 

    หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (5,382) (311) 89 (5,604) 
   รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                7,754 1,538 (793) 8,499 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 ธนำคำรมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้จ ำนวน 15,874 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 10,356 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 5,518 ล้ำนบำท  
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีอสงัหำริมทรัพย์ที่ได้จำกกำรช ำระหนี ้จ ำนวน 14,073 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
อสงัหำริมทรัพย์ที่ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 8,830 ล้ำนบำท และประเมินรำคำโดยผู้ประเมินภำยใน 
จ ำนวน 5,243 ล้ำนบำท 
 

ธนำคำรได้เปิดเผยรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมประกำศ ธปท. เร่ือง ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรบันทึกบญัชีของสถำบนักำรเงิน 
หมวดกำรบญัชีส ำหรับกำรขำยทรัพย์สนิรอกำรขำย ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีรำยกำรดงักลำ่ว ดงันี  ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

  30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บคุคลทัว่ไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 5 - - 5 - - 
ขำยให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวน - 96 (4) - 91 (5) 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

  30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บคุคลทัว่ไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 5 - - 5 - - 
ขำยให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวน - 158 (8) - 172 (11) 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

  30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บคุคลทัว่ไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 5 - - 5 - - 
ขำยให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวน - 69 (2) - 66 (2) 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

  30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
ประเภทของ       
การขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย 

วิธีที่ใช้ในการ          
รับรู้รายได้ 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ      
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน   
รอการขาย 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 
รอการ       
ตัดบัญชี 

ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
รอการขาย 

ขาดทุนจาก
การขาย
ทรัพย์สิน    
รอการขาย 

ขำยให้บคุคลทัว่ไป ตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 5 - - 5 - - 
ขำยให้บคุคลทัว่ไป รับรู้เป็นรำยได้ทัง้จ ำนวน - 117 (3) - 124 (3) 
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6.11  ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  

   ยอดต้นปี เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 

ที่ดิน            
    รำคำทนุเดิม 8,556 - - (116) 8,440 - - - - - 8,440 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 32,182 - - 65 32,247 - - - - - 32,247 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (513) - - 26 (487) - - - - - (487) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) 1,204 - - 13 1,217 - - - - - 1,217 
อาคาร            
    รำคำทนุเดิม 2,993 9 (4) (23) 2,975 490 143 - (3) 630 2,345 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 13,356 - - 17 13,373 2,152 638 - 1 2,791 10,582 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (175) - - 12 (163) (15) (4) - 1 (18) (145) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) 556 - - 7 563 3 - - - 3 560 
อุปกรณ์ 25,385 499 (971) 25 24,938 21,601 835 (945) 20 21,511 3,427 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 8,010 501 (1,330) 31 7,212 3,063 817 (1,320) 20 2,580 4,632 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,451 19 (107) 89 3,452 3,212 55 (103) 93 3,257 195 
อื่น ๆ 481 249 (110) 1 621 - - - - - 621 
        รวม 95,486 1,277 (2,522) 147 94,388 30,506 2,484 (2,368) 132 30,754 63,634 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  

   ยอดต้นปี เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอดต้นปี ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิ 

ที่ดิน            
    รำคำทนุเดิม 8,938 - (589) 207 8,556 - - - - - 8,556 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 31,869 7 (405) 711 32,182 - - - - - 32,182 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (494) - - (19) (513) - - - - - (513) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) - 1,115 - 89 1,204 - - - - - 1,204 
อาคาร            
    รำคำทนุเดิม 2,689 239 (73) 138 2,993 403 209 (252) 130 490 2,503 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 13,847 - (651) 160 13,356 1,175 1,285 (346) 38 2,152 11,204 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (169) - - (6) (175) (6) (9) - - (15) (160) 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2564) - 537 - 19 556 - 3 - - 3 553 
อุปกรณ์ 24,474 1,705 (989) 195 25,385 20,452 1,812 (795) 132 21,601 3,784 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 7,389 704 (785) 702 8,010 2,578 1,907 (1,551) 129 3,063 4,947 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,323 29 (138) 237 3,451 2,971 106 (134) 269 3,212 239 
อื่น ๆ 757 366 (645) 3 481 - - - - - 481 
        รวม 92,623 4,702 (4,275) 2,436 95,486 27,573 5,313 (3,078) 698 30,506 64,980 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด       
ต้นปี 

ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน            

    รำคำทนุเดิม 7,735 - - (127) 7,608 - - - - - 7,608 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 28,577 - - 23 28,600 - - - - - 28,600 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (513) - - 26 (487) - - - - - (487) 
อาคาร            
    รำคำทนุเดิม 1,594 3 - (29) 1,568 283 55 - (3) 335 1,233 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 12,991 - - 17 13,008 2,086 619 - 1 2,706 10,302 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (174) - - 11 (163) (14) (5) - 1 (18) (145) 
อุปกรณ์ 21,973 305 (741) 11 21,548 19,743 599 (740) 12 19,614 1,934 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,916 256 (245) 5 4,932 1,289 497 (254) (2) 1,530 3,402 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,633 11 (65) 82 2,661 2,508 22 (60) 86 2,556 105 
อื่น ๆ 345 88 (82) - 351 - - - - - 351 
        รวม 80,077 663 (1,133) 19 79,626 25,895 1,787 (1,054) 95 26,723 52,903 
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 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/ 
รับโอน 

จ าหน่าย/ 
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ยอด       
ต้นปี 

ค่าเสื่อม 
ราคา 

จ าหน่าย/ 
โอน 

อื่น ๆ ยอด 
ปลายปี 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ 
ที่ดิน            

    รำคำทนุเดิม 7,605 - - 130 7,735 - - - - - 7,735 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 28,190 - - 387 28,577 - - - - - 28,577 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (493) - - (20) (513) - - - - - (513) 
อาคาร            
    รำคำทนุเดิม 1,458 96 - 40 1,594 175 106 - 2 283 1,311 
    สว่นที่ตีรำคำเพิ่ม (พ.ศ. 2563) 12,916 - - 75 12,991 836 1,247 - 3 2,086 10,905 
    สว่นที่ตีรำคำลดลง (พ.ศ. 2563) (168) - - (6) (174) (5) (9) - - (14) (160) 
อุปกรณ์ 21,354 899 (364) 84 21,973 18,676 1,350 (357) 74 19,743 2,230 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,571 507 (435) 273 4,916 1,178 1,233 (1,129) 7 1,289 3,627 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,507 6 (62) 182 2,633 2,343 46 (56) 175 2,508 125 
อื่น ๆ 723 245 (623) - 345 - - - - - 345 
        รวม 78,663 1,753 (1,484) 1,145 80,077 23,203 3,973 (1,542) 261 25,895 54,182 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ธนำคำรได้มีกำรตีรำคำที่ดินและอำคำรใหม่ รำคำประเมินที่ได้จำกผู้ช ำนำญกำรประเมินรำคำอิสระจดัอยู่ในระดบั 3 ของกำรประเมิน
มลูค่ำยตุิธรรม (กำรก ำหนดระดบัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรมแสดงอยู่ในหมำยเหตขุ้อ 4.5) 
 

งบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีอปุกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทัง้จ ำนวนแล้ว  แต่ยงัคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทุน จ ำนวน 
18,918 ล้ำนบำท และ 18,185 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

งบกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีอปุกรณ์ที่คิดค่ำเสื่อมรำคำทัง้จ ำนวนแล้วแต่ยงัคงใช้งำนอยู่ซึ่งมีรำคำทนุ จ ำนวน 
16,918 ล้ำนบำท และ 16,340 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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6.12 คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นสทุธิ 
คำ่ควำมนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 

 

     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นงวด 
เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายงวด 

ยอด     
ต้นงวด 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด
ปลายงวด 

ค่าความนิยม
และสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ 
คำ่ควำมนิยม 21,887 - - 265 22,152 - - - - - - 22,152 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน             
   จำกกำรรวมธุรกิจ 14,386 - - 175 14,561  2,425  741 - - 42 3,208 11,353 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,568 552 (136) (263) 5,721 4,246 279 - (129) 8 4,404 1,317 
อ่ืน ๆ 1,655 26 (106) 288 1,863 16 17 -  -        -    33 1,830 
        รวม 43,496 578 (242) 465 44,297 6,687 1,037 - (129) 50 7,645 36,652 

 
 

     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

ค่าความนิยม
และสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตนอื่น

สุทธิ 
คำ่ควำมนิยม 29,805 - (10,061) 2,143 21,887 - - - - - - 21,887 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน             
   จำกกำรรวมธุรกิจ -    13,288 - 1,098 14,386 - 1,453 842 - 130 2,425 11,961 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,700 1,038 (293) 123 5,568 3,591 870 - (266) 51 4,246 1,322 
อ่ืน ๆ 1,611 281 (48) (189) 1,655 217 17 - (218) - 16 1,639 
        รวม 36,116 14,607 (10,402) 3,175 43,496 3,808 2,340 842 (484) 181 6,687 36,809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ในเดือนมีนำคม 2564 กำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) จำกกำรรวมธุรกิจได้เสร็จสิน้แล้ว โดยได้มีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำร

ในงวดก่อนของคำ่ควำมนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



  
 

- 87 - 
 

 

        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นงวด 
เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายงวด 

ยอด     
ต้นงวด 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายงวด 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,963 177 (108) 4 4,036 3,513 143 (108) 2 3,550 486 
อ่ืน ๆ 1,146 26 (105) - 1,067 17 17 - - 34 1,033 
        รวม 5,109 203 (213) 4 5,103 3,530 160 (108) 2 3,584 1,519 

 
 

        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 
 ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 ยอด      

ต้นปี 
เพิ่มขึน้/  
รับโอน 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด   
ปลายปี 

ยอด     
ต้นปี 

ค่าตัด
จ าหน่าย 

จ าหน่าย/
โอนออก 

อื่น ๆ ยอด    
ปลายปี 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอ่ืนสุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,449 536 (33) 11 3,963 2,910 612 (16) 7 3,513 450 
อ่ืน ๆ 912 281 (48) 1 1,146 - 17 - - 17 1,129 
        รวม 4,361 817 (81) 12 5,109 2,910 629 (16) 7 3,530 1,579 

 

6.13   สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวันที่ 
31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย  

 

        หน่วย : ล้านบาท 
  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 8,053 6,336 4,569 2,533 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 203 1,358 - 984 
        สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 7,850 4,978 4,569 1,549 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีที่เกิดขึน้ในระหวำ่งงวด/ปี มีดงันี ้
 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2565 

 ยอดต้นงวด รายการที่รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายงวด 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 7,186 657 3,145 150 11,138 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม      
       ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 1,105 (289) (159) - 657 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 8,413 88 - 117 8,618 
    ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,564 49 - - 1,613 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 192 41 87 7 327 
    ประมำณกำรหนีส้ิน 5,235 (29) - (15) 5,191 
    อ่ืน ๆ 10,901 3,582 173 11 14,667 
            รวม 34,596 4,099 3,246 270 42,211 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 12,266 483 170 - 12,919 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 146 30 - - 176 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 8,052 (137) - 5 7,920 
    อ่ืน ๆ 9,154 3,923 - 269 13,346 
              รวม 29,618 4,299 170 274 34,361 
      
             สุทธิ 4,978 (200) 3,076 (4) 7,850 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2564 

 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 6,405 (135) 151 765 7,186 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม      
       ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 1,109 (117) 113 - 1,105 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 6,526 1,204 - 683 8,413 
    ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,490 74 - - 1,564 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 426 (67) (103) (64) 192 
    ประมำณกำรหนีส้ิน 5,305 76 (176) 30 5,235 
    อ่ืน ๆ 13,558 (2,737) (118) 198 10,901 
            รวม 34,819 (1,702) (133) 1,612 34,596 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 10,488 1,293 475 10 12,266 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 203 (57) - - 146 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 8,274 (266) - 44 8,052 
    อ่ืน ๆ 10,362 (3,919) - 2,711 9,154 
              รวม 29,327 (2,949) 475 2,765 29,618 
      
             สุทธิ 5,492 1,247 (608) (1,153) 4,978 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2565 

 ยอดต้นงวด รายการที่รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายงวด 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 7,095 599 3,097 150 10,941 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม      
       ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 1,105 (290) (158) - 657 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 4,285 67 - 79 4,431 
    ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,121 50 - - 1,171 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 142 (2) - (11) 129 
    ประมำณกำรหนีส้ิน 5,061 (30) (1) (16) 5,014 
    อ่ืน ๆ 9,022 4,290 173 4 13,489 
            รวม 27,831 4,684 3,111 206 35,832 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 11,593 469 542 - 12,604 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 7,931 (126) - 6 7,811 
    อ่ืน ๆ 6,758 4,090 - - 10,848 
              รวม 26,282 4,433 542 6 31,263 
      
             สุทธิ 1,549 251 2,569 200 4,569 
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                                                                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 

 ยอดต้นปี รายการที่รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

รายการที่รับรู้ใน
ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

อื่น ๆ ยอดปลายปี 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 6,200 (73) 203 765 7,095 
    หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม      
       ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 1,109 (117) 113 - 1,105 
    เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 3,022 939 - 324 4,285 
    ทรัพย์สินรอกำรขำย 1,076 45 - - 1,121 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 218 (4) - (72) 142 
    ประมำณกำรหนีส้ิน 5,171 38 (165) 17 5,061 
    อ่ืน ๆ 11,100 (1,965) (118) 5 9,022 
            รวม 27,896 (1,137) 33 1,039 27,831 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
    เงินลงทนุ 9,897 1,156 540 - 11,593 
    ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 8,148 (253) - 36 7,931 
    อ่ืน ๆ 10,357 (3,599) - - 6,758 
              รวม 28,402 (2,696) 540 36 26,282 
      
             สุทธิ (506) 1,559 (507) 1,003 1,549 
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6.14 เงินรับฝำก 
6.14.1   จ ำแนกตำมประเภทเงินรับฝำก ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

จำ่ยคืนเม่ือทวงถำม 276,301 273,597 131,238 134,078 
ออมทรัพย์ 1,683,671 1,613,777 1,576,825 1,507,678 
จำ่ยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลำ 1,186,640 1,268,227 970,541 1,023,352 
บตัรเงินฝำก 537 1,339 537 538 
        รวม  3,147,149 3,156,940 2,679,141 2,665,646 

 

6.14.2 จ ำแนกตำมสกลุเงินและถ่ินท่ีอยูข่องผู้ฝำก ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 2,267,010 175,120 2,442,130 2,266,576 163,547 2,430,123 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 37,894 157,878 195,772 42,898 164,630 207,528 
เงินสกลุอ่ืน 23,195 486,052 509,247 23,015 496,274 519,289 
        รวม                  2,328,099 819,050 3,147,149 2,332,489 824,451 3,156,940 

  
 

                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบำท 2,267,773 175,049 2,442,822 2,266,869 163,497 2,430,366 
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 37,877 84,471 122,348 42,871 81,320 124,191 
เงินสกลุอ่ืน 14,615 99,356 113,971 14,449 96,640 111,089 
        รวม                  2,320,265 358,876 2,679,141 2,324,189 341,457 2,665,646 
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6.15   รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้นิ) 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (หนีส้นิ) ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ในประเทศ     
ธนำคำรแหง่ประเทศไทยและกองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟฯู 31,148 47,782 31,148 47,782 
ธนำคำรพำณิชย์ 78,825 79,862 75,340 75,897 
สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ 11,850 14,543 11,850 14,543 
สถำบนักำรเงินอ่ืน 16,998 13,693 17,402 14,963 
        รวมในประเทศ 138,821 155,880 135,740 153,185 
ต่างประเทศ     
เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 57,421 80,058 56,862 83,340 
เงินเยน 18,357 18,719 18,392 18,768 
เงินยโูร 1,486 2,331 1,489 2,331 
เงินสกลุอ่ืน 34,454 31,721 29,099 23,124 
       รวมตำ่งประเทศ 111,718 132,829 105,842 127,563 
        รวมในประเทศและต่างประเทศ                                                        250,539 288,709 241,582 280,748 

 

6.16 หนีส้นิทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 
วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 ธนำคำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ เป็นหนีส้ิน
ทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ จ ำนวน 19,166 ล้ำนบำท โดยผลสะสมของ
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมที่เป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
จ ำนวน 1,561 ล้ำนบำท และสว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีและมลูค่ำตำมสญัญำที่จะต้องจ่ำยช ำระเมื่อครบก ำหนด 
จ ำนวน 3,286 ล้ำนบำท 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เป็นหนีส้ิน
ทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ จ ำนวน 20,567 ล้ำนบำท โดยผลสะสมของ
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมที่เป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น
จ ำนวน 2,354 ล้ำนบำท และสว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีและมลูค่ำตำมสญัญำที่จะต้องจ่ำยช ำระเมื่อครบก ำหนด 
จ ำนวน 5,526 ล้ำนบำท 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ เป็นหนีส้นิทำงกำรเงินเพื่อค้ำ จ ำนวน 679 ล้ำนบำท และ 266 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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6.17 ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
6.17.1  จ ำแนกตำมประเภทตรำสำรและแหลง่เงินกู้  ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
 

                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ       
    ไมมี่หลกัประกนั - 114,759 114,759 - 83,594 83,594 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ     - 104,143 104,143 - 98,640 98,640 
ตัว๋แลกเงิน              607  - 607 516 - 516 
อ่ืน ๆ              971  - 971 549 - 549 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม - (84) (84) - (60) (60) 
        รวม                          1,578 218,818 220,396 1,065 182,174 183,239 

 
 

                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและ        
    ไมมี่หลกัประกนั - 114,759 114,759 - 83,594 83,594 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ - 104,143 104,143 - 98,640 98,640 
อ่ืน ๆ 140 - 140 205 - 205 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม - (84) (84) - (60) (60) 
        รวม                          140 218,818 218,958 205 182,174 182,379 

 

6.17.2 จ ำแนกตำมประเภทตรำสำร สกุลเงิน วนัครบก ำหนดไถ่ถอน และอตัรำดอกเบีย้  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 
และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

 

                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลำร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 114,759 83,594 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  2577 - 2579 3.466% - 3.733%  

3.466% 
77,666 73,562 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  - 5.00% 26,477 25,078 
ตัว๋แลกเงิน บำท 2565 1.65% - 1.75%  607 516 
อ่ืน ๆ บำท 2565 - 2567 0.00% - 1.30% 971 549 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม    (84) (60) 

                   รวม    220,396 183,239 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนำคำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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                                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

        ประเภท สกุลเงนิ ครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิ 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิและไมมี่หลกัประกนั ดอลลำร์สหรัฐฯ 2565 - 2571 3.875% - 5.00% 114,759 83,594 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ  2577 - 2579 3.466% - 3.733%  

3.466% 
77,666 73,562 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ    ดอลลำร์สหรัฐฯ   - 5.00% 26,477 25,078 
อ่ืน ๆ บำท 2565 - 2567 0.00% 140 205 
หกั สว่นลดมลูคำ่เงินกู้ยืม    (84) (60) 

                  รวม    218,958 182,379 
 

6.18 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2542  ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2572 ต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 450 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 30 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 9.025 ต่อปี 
เพื ่อทดแทนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
จ ำนวน 150 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2570 อตัรำดอกเบีย้
ร้อยละ 8.375 ต่อปี จ ำนวน 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตำมที่ธนำคำรได้ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดและได้รับอนุญำต
จำก ธปท. แล้ว และเนื่องจำกเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมในรำคำตลำดซึ่งต ่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ธนำคำรได้บนัทกึบญัชีส ำหรับ
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลกัประกนั ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2572 เท่ำกบั 259 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (9,535 ล้ำนบำท) และ
จะตดัจ ำหนำ่ยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีและมลูคำ่ที่ไถ่ถอนทกุเดือน จนถึงวนัครบก ำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
ประเภทไมม่ีหลกัประกนั  
 

เมื่อวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของธนำคำร 
ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 14 เมื ่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 1,200 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำย ุ15 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.733 ตอ่ปี  ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
เป็นจ ำนวน 1,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ตัง้แต่วนัที่ 
25 กนัยำยน 2562 
 

เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น
ตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ของธนำคำร ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้
ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทนุสถำบนัในต่ำงประเทศตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 
ครัง้ที่ 14 เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2550 จ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ไมม่ีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน แตธ่นำคำรมีสทิธิ
ไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัท่ีธนำคำรสำมำรถ
ใช้สทิธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี  ทัง้นี ้ธนำคำร
ได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเป็นจ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนุมตัิ
ให้นบัเข้ำเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ตัง้แต่วนัที่ 23 กันยำยน 2563 ธนำคำร

                                                 
  ธนำคำรมีสิทธิไถ่ถอนตรำสำรหลงัจำก 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกตรำสำร อตัรำผลตอบแทนเร่ิมต้นร้อยละ 5 ตอ่ปีจนถึงวนัที่ธนำคำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนก ำหนดครัง้แรก จำกนัน้อตัรำผลตอบแทนจะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงทกุ ๆ 5 ปี 
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แสดงรำยกำรดงักล่ำวเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงภำระผูกพนัตำมสญัญำ และสิทธิตำมกฎหมำยที่ระบุ
ไว้ในกำรเสนอขำย 
 

เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2564 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่สำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของธนำคำร 
ซึ่งมีข้อก ำหนดให้ธนำคำรสำมำรถตดัหนีต้ำมตรำสำรเป็นหนีส้ญูได้ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดต่อผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมที่ได้รับอนุมตัิจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 20 เมื ่อวนัที่ 12 เมษำยน 2556 จ ำนวน 1,000 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อำยุ 15 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.466 ต่อปีจนถึงวนัที่ผู้ออกตรำสำรสำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน
ตรำสำรก่อนก ำหนด จำกนัน้อตัรำดอกเบีย้จะถกูปรับตำมอตัรำอ้ำงอิงตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด  ทัง้นี ้ธนำคำรได้รับเงินสทุธิ
จำกกำรขำยหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเป็นจ ำนวน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ  ซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้ำเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยำยน 2564 
 

6.19 หุ้นกู้  
เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2548  ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำทบทวนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน 2547 ซึง่อนมุตัิเก่ียวกบั
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของธนำคำร และมีมติอนมุตัิให้ธนำคำรออกหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ และ/หรือ 
หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำรทัง้ประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ และ /หรือ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้”) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือมลูคำ่ที่เทียบเทำ่ในเงินสกลุอื่น เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในตำ่งประเทศ และ/หรือ ในประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ โดยธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกนัในครำวเดียวกนั หรือธนำคำร
จะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เป็นครำว ๆ ไปก็ได้ ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ที่ไมใ่ช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลกิกิจกำรมีระยะเวลำ
ไถ่ถอนไมเ่กิน 100 ปี และให้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ 
มีระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี และมีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมลูค่ำที่เทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น 
โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อก ำหนด เง่ือนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 500 ล้ำนหุ้น 
เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ 
(หมำยเหตขุ้อ 6.24) 
 

เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมว่ำ่ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกนัหรือไม่มีประกนั ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะหุ้นกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ำยทนุ
ที่ไม่สะสมดอกเบีย้จ่ำยและไม่จ่ำยดอกเบีย้ในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกว่ำ “หุ้นกู้ ”) วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือ
มลูค่ำเทียบเทำ่ในเงินสกุลอื่น เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ โดยในแตล่ะขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ ได้ภำยในวงเงินดงักลำ่วหกัด้วยจ ำนวนหุ้นกู้ที่ได้ออก
ตำมวงเงินดงักลำ่วแต่ยงัไมไ่ด้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้ หลำยประเภทพร้อม
กนัในครำวเดียวกนั หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกนัในครำวเดียวกัน หรือธนำคำรจะ
ทยอยออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และอำจออก
และเสนอขำยควบกบัหรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อื่นได้ ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร มีระยะเวลำ
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ไถ่ถอนไม่เกิน 100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ดงักล่ำวอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบ
ก ำหนดก็ได้ และ/หรือ อำจมีกำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดได้ โดยมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบัข้อก ำหนด เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้  
 

เมื่อวนัที่ 27 กนัยำยน 2555 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครัง้ที่ 12 เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัอำย ุ5.5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2.75 ต่อปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไมม่ีหลกัประกนัอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.875 ต่อปี จ ำนวน 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทัง้นีธ้นำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 1,194 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 27 มีนำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั อำย ุ5.5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 
2.75  ตอ่ปี จ ำนวน 400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
 

เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2556 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมว่ำ่ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสิทธิ และ/หรือ 
มีประกนัหรือไม่มีประกนั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะหุ้นกู้ ระยะสัน้ หุ้นกู้อนพุนัธ์ หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลิกกิจกำร
และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ำยทนุที่ไม่สะสมดอกเบีย้จ่ำยและไมจ่่ำยดอกเบีย้ในปีที่ไม่มีก ำไร (รวมเรียกวำ่ “หุ้นกู้”) 
วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้ำนบำท หรือมลูค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่น เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 
โดยเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัหรือที่มีลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยในแต่ละขณะ ธนำคำรสำมำรถเสนอขำยหุ้นกู้ ได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว หักด้วยจ ำนวนหุ้ นกู้ ที่ได้ออกตำมวงเงินดังกล่ำวแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอน ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้
ธนำคำรสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้หลำยประเภทพร้อมกนัในครำวเดียวกนั หรือธนำคำรจะทยอยออกและเสนอขำย
หุ้นกู้ เป็นครำว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และอำจออกและเสนอขำย
ควบกบัหรือพร้อมกบัหลกัทรัพย์อื่นได้ ทัง้นี ้ให้หุ้นกู้ที่ไมใ่ช่หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อธนำคำรเลกิกิจกำร มีระยะเวลำไถ่ถอนไมเ่กิน 
100 ปี และกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดงักลำ่วอำจมีกำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนดก็ได้ 
และ/หรือ อำจมีกำรให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในกำรเรียกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำร
เก่ียวกบัข้อก ำหนด เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยหุ้นกู้  
 

เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2556 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในตำ่งประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 14  เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอำย ุ 5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.30 ตอ่ปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 5.00 ต่อปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
ทัง้นีธ้นำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 999 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และ
ต่อมำเมื่อวนัที่ 3 ตุลำคม 2561 ธนำคำรได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน อำยุ 5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 
3.30  ตอ่ปี จ ำนวน 500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ แล้ว 
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เมื่อวนัที่ 19 กนัยำยน 2561 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนัให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ 
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ครัง้ที่ 14 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2550 โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัอำย ุ5.5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.05 ตอ่ปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัอำย ุ10 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.45 ต่อปี จ ำนวน 600 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทัง้นีธ้นำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำรขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 1,198 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
 

เมื่อวนัที่ 15 มิถนุำยน 2565 ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ให้กบัผู้ลงทนุในต่ำงประเทศ ตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 20 เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 
2556 อำยุ 5 ปี อตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.30 ต่อปี จ ำนวน 750 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ทัง้นีธ้นำคำรได้รับเงินสทุธิจำกกำร
ขำยหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนัเป็นจ ำนวน 749 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ 
 

6.20    กำรออกหุ้นกู้ภำยใต้ Medium Term Note Program 
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2540 ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  ทัง้ที่เป็นหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิและหุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิภำยใต้  Medium Term Note Program  วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมลูค่ำที่เทียบเท่ำ
ในเงินสกุลอื่น ระยะเวลำไถ่ถอนไม่เกิน 30 ปี โดยให้เสนอขำยในตลำดต่ำงประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ทัง้นี ้อำจจะมี
กำรให้สิทธิแก่ธนำคำรในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก ำหนด และ/หรือ อำจจะมีกำรให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ในกำรเรียกให้
ธนำคำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแตล่ะครำว โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร  ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 ธนำคำรยงัไมไ่ด้มีกำรออก
หุ้นกู้ตำมมติดงักลำ่ว 
 

6.21 ประมำณกำรหนีส้นิ 
ประมำณกำรหนีส้นิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงันี ้

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ภำระผกูพนัจำกผลประโยชน์ของพนกังำน 14,553 14,472 13,714 13,645 
คำ่เผ่ือผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ของ     
   ภำระผกูพนัในกำรให้สินเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนั     
   ทำงกำรเงิน 7,733 7,744 6,245 6,412 
อ่ืน ๆ 3,532 3,599 3,471 3,539 
        รวม 25,818 25,815 23,430 23,596 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของประมำณกำรหนีส้นิ ในระหวำ่งงวด/ปี มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดต้นงวด/ปี 25,815 27,306 23,596 25,065 
เพ่ิมขึน้ระหวำ่งงวด/ปี 1,803 4,999 1,432 4,414 
ตดัจ ำหน่ำย/ลดลงระหวำ่งงวด/ปี (1,800) (6,490) (1,598) (5,883) 
ยอดปลายงวด/ปี 25,818 25,815 23,430 23,596 

 

6.22    ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน  
6.22.1   โครงกำรสมทบเงิน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
ของพนกังำนประเภทโครงกำรสมทบเงิน ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 407 ล้ำนบำท และ 397 ล้ำนบำท 
และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 287 ล้ำนบำท และ 292 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
ของพนกังำนประเภทโครงกำรสมทบเงิน ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 792 ล้ำนบำท และ 774 ล้ำนบำท 
และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 560 ล้ำนบำท และ 571 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

6.22.2   โครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2565 และวันที่  31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยในประเทศมีโครงกำร
ผลประโยชน์ที่ไมไ่ด้จดัตัง้เป็นกองทนุแยกตำ่งหำก สว่นสำขำในตำ่งประเทศและบริษัทยอ่ยบำงแห่งมีกำรจดัตัง้
เป็นกองทุนแยกต่ำงหำก ทัง้นีไ้ด้แสดงตำรำงกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่จัดตั ง้เป็น
กองทนุและไมไ่ด้จดัตัง้เป็นกองทนุ ตลอดจนสนิทรัพย์โครงกำรและจ ำนวนที่รับรู้ในงบกำรเงิน ดงันี  ้

 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
    ของพนกังำนที่ตัง้เป็นกองทนุ 2,725 2,812 906 935 
มลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์โครงกำร (2,066) (2,137) (688) (705) 
 659 675 218 230 
มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
    ของพนกังำนที่ไมไ่ด้ตัง้เป็นกองทนุ 13,894 13,797 13,496 13,415 
        หนีสิ้นสุทธิ  14,553 14,472 13,714 13,645 
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ตำรำงต่อไปนีแ้สดงกำรกระทบยอดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำน
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ทัง้ที่จดัตัง้เป็นกองทนุและไม่ได้จดัตัง้เป็นกองทนุ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2564  
 

                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดต้นงวด/ปี 16,609 16,654 14,350 14,605 
ต้นทนุบริกำร 438 1,239 444 1,013 
ต้นทนุดอกเบีย้ 174 313 121 208 
ผลประโยชน์ที่จำ่ยระหวำ่งงวด/ปี (524) (940) (462) (715) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำม     
    หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัของภำระผกูพนั     
        จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน     
            ทำงกำรเงิน  (103) (371) (2) (351) 
        จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
ประชำกรศำสตร์  

    
            ด้ำนประชำกรศำสตร์ - (18) - (17) 
         จำกประสบกำรณ์  51 (509) - (482) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน     
ที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (26) 241 (49) 89 

ยอดปลายงวด/ปี 16,619 16,609 14,402 14,350 
 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงกำรกระทบยอดมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ที่จดัตัง้เป็น
กองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยอดต้นงวด/ปี 2,137 2,058 705 660 
ดอกเบีย้รับ 47 85 9 6 
เงินจำ่ยสมทบ 9 19 9 19 
ผลประโยชน์ที่จำ่ยระหวำ่งงวด/ปี (60) (316) (3) (128) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
คณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกสินทรัพย์โครงกำร (53) 89 (1) 85 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน     
ที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (14) 202 (31) 63 

ยอดปลายงวด/ปี 2,066 2,137 688 705 
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สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ส ำคญั ซึง่ใช้ในกำรค ำนวณหำภำระผกูพนั
ผลประโยชน์ของพนกังำนและสินทรัพย์โครงกำรโดยเฉลี่ยแตล่ะโครงกำร  และกำรวิเครำะห์ควำมออ่นไหวของ
สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ส ำคญัแต่ละตวั ซึง่ท ำให้ภำระผกูพนัเพิ่มขึน้ 
หำกสมมติฐำนดงักลำ่วเปลีย่นแปลงไป ร้อยละ 1 ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 มีดงันี ้
 

                                                                                                                      อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิรวม 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มขึน้ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

อตัรำคิดลด  0.20 - 7.00 0.20 - 5.75 13.21 13.28 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือนถวัเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 12.17 12.37 
 
 

                                                                                                                      อัตราร้อยละ 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 สมมติฐานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญ 
ภาระผูกพันผลประโยชน์             
ของพนักงานเพิ่มขึน้ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

อตัรำคิดลด  0.20 - 4.98 0.20 - 3.76 14.34 14.35 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือนถวัเฉลี่ย 2.00 - 15.00 2.00 - 15.00 12.64 12.62 
 

6.23 หนีส้นิอื่น                           
หนีส้นิอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงันี ้
 

                           หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
                                                                                                      30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

           เงินมดัจ ำและเงินประกนั 45,934 34,332 12,856 4,000 
           เจ้ำหนีอ่ื้น 31,931 33,347 25,059 25,102 
           คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 18,841 19,602 13,701 14,085 
           เงินรับลว่งหน้ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 155 287 155 287 
           หนีส้ินอ่ืน 13,364 15,850 11,499 13,837 
                 รวม  110,225 103,418 63,270 57,311 
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6.24 ทนุเรือนหุ้น                            
ทนุเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย 
- หุ้นสำมญั 
- หุ้นบริุมสทิธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบัของธนำคำร ข้อ 3 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีทนุจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญั 
และหุ้นบริุมสทิธิรวม 4,000,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

  จ านวนหุ้นที่จดทะเบียน 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

ประเภท   
หุ้นสำมญั 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 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีหุ้นสำมญัที่ออกแล้ว จ ำนวน 1,908,842,894 
หุ้น และมีหุ้นสำมญัที่ย ังไม่ได้ออก จ ำนวน 2,039,502,106 หุ้ น และหุ้ นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ย ังไม่ได้ออก 
จ ำนวน 655,000 หุ้ น และหุ้นบริุมสิทธิประเภท ข. ที่ยงัไม่ได้ออก จ ำนวน 1,000,000 หุ้น ทัง้นี ้กำรจดัสรรหุ้นในสว่น
ที่ยงัไม่ออกของธนำคำรจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมี
รำยละเอียดกำรจดัสรร ดงันี ้
 

1. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดงันี ้
  1.1)            หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 459,502,106 หุ้น จดัสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป รวมถึงจดัสรรให้แก่

ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้ รับประโยชน์ในหุ้นสำมญัซึง่ถือโดยผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลงึกนั 

  1.2) หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้ น จัดสรรเพื่ อเสนอขำยแก่ผู้ ลงทุนประเภทสถำบันหรือที่มี
ลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

  1.3) หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้ รับประโยชน์ในหุ้นสำมญั ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

2. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญัได้ ซึง่ธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นสว่นหนึง่ของหลกัทรัพย์ทนุทวี (CAPS) 

3. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ ซึง่ธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยตอ่ไปในอนำคต 

4. จดัสรรหุ้นสำมญั จ ำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั 
ซึง่ธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยตอ่ไปในอนำคต 

5. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จ ำนวน 655,000 หุ้ น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ 
ในประเทศ ซึง่อำจจะเสนอขำยพร้อมกบัหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
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6. จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ ำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ 
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ 

  

ทัง้นี ้กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
 

6.25 กำรจดัตัง้ Special Purpose Vehicle เพื่อออก Capital Securities  
เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2541 ผู้ ถือหุ้นมีมติให้ธนำคำรจดัตัง้ Special Purpose Vehicle (SPV) เพื่อออกตรำสำรคล้ำยทุน 
(Capital Securities) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นเสนอขำยต่อผู้ลงทุน 
โดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถำบนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถออกและเสนอขำยตรำสำรคล้ำยทุนทัง้หมดในครำวเดียวกัน หรือทยอยออกและเสนอขำย
เป็นครำว ๆ ไปและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัตัง้ SPV 
 

ตรำสำรคล้ำยทนุดงักลำ่วอำจเป็นตรำสำรชนิดไมม่ีอำยไุถ่ถอน ไมส่ะสมเงินปันผล อำจให้สทิธิแก่ SPV ในกำรขอไถ่ถอนคืน 
หรืออำจค ำ้ประกนัโดยธนำคำรก็ได้ ทัง้นี  ้เงื่อนไขของกำรออกตรำสำรคล้ำยทนุดงักลำ่วอำจระบวุ่ำ หำกมีเหตกุำรณ์
บำงประกำรเกิดขึน้ ธนำคำรจะต้องหรืออำจจะต้องออกตรำสำรอื่นเพื่อแลกเปลีย่นกบัตรำสำรคล้ำยทนุดงักลำ่ว 
 

ในกำรออกตรำสำรคล้ำยทุนโดย SPV ดงักล่ำว ธนำคำรอำจต้องออกตรำสำรที่มีลกัษณะด้อยสิทธิ หรือมีหลกัประกัน  
หรือสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้น หรือตรำสำรอื่นของธนำคำรได้  หรือมีลกัษณะอื่น ให้แก่ SPV วงเงินไมเ่กิน 1,100  ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือมูลค่ำเทียบเท่ำในเงินสกุลอื่นและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรออก
ตรำสำรคล้ำยทนุท่ีออกโดย SPV และตรำสำรท่ีธนำคำรอำจต้องออกให้แก่ SPV ทัง้นี ้เง่ือนไขของตรำสำรคล้ำยทนุท่ีออก
โดย SPV อำจรวมถึงกำรจ่ำยเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งเงินปันผลและ
ผลประโยชน์อื่นท่ีจะจ่ำยดงักลำ่ว อำจจะมีควำมสมัพนัธ์กบักำรจ่ำยเงินปันผลของธนำคำร หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ของ
หลกัทรัพย์อื่นของธนำคำร 
 

เมื่อวนัที่ 18 มีนำคม 2542 ผู้ถือหุ้นอนมุตัิให้ธนำคำรสำมำรถจดัตัง้ หรือถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ SPV เพื่อประโยชน์
ในกำรระดมทุนของธนำคำรโดยกำรเสนอขำยหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ให้กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือให้ธนำคำร
เสนอขำยหุ้นบริุมสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้  ให้กบักองทนุรวม หรือนิติบคุคลอื่นที่จดัตัง้ขึน้เพื่อลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิ และ/หรือ 
หุ้นกู้ของธนำคำรเป็นหลกั รวมทัง้กำรเข้ำท ำสญัญำ Trust Agreement หรือสญัญำหลกัในกำรลงทนุระหว่ำงธนำคำร
กับบริษัทย่อย หรือ SPV หรือกองทุนรวม หรือนิติบุคคลอื่น  ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 ธนำคำรยังไม่ได้จัดตัง้ SPV 
เนื่องจำกยงัไมไ่ด้มีกำรออกตรำสำรเพื่อกำรระดมทนุผำ่น SPV ตำมมติดงักลำ่ว 
 

6.26  ทนุส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองอื่น 
6.26.1 ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั  ธนำคำรจะต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรอง

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่ข้อบังคับของธนำคำรก ำหนดให้ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ำรองไว้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ 
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(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และทุนส ำรองนีจ้ะน ำมำ
จ่ำยปันผลไมไ่ด้ 

 

6.26.2   ธนำคำรได้จดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำงวดสว่นหนึ่งไว้เป็นส ำรองอื่น โดยถือเป็นส ำรองทัว่ไป ไม่ได้ระบุเพื่อกำรใด
กำรหนึง่โดยเฉพำะ  

 

6.27 กำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล    
เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2564 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 28 ได้มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2563 ดงันี ้ 

 

- จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถนุำยน 2563 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทัว่ไป จ ำนวน 
5,000 ล้ำนบำท (ซึง่ได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) และส ำหรับงวด
กรกฎำคม - ธนัวำคม 2563 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 2.50 บำท เป็นจ ำนวน 4,772 ล้ำนบำท ในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564 
 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดงักลำ่วแล้ว 
 

เมื่อวนัที่ 26 สิงหำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครัง้ที่ 8/2564 ได้มีมติอนมุตัิกำรจัดสรรก ำไรระหว่ำงกำล 
ดงันี ้
 

- จดัสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทัว่ไป ส ำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2564 จ ำนวน 500 ล้ำนบำท 
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นจ ำนวน 1,908 ล้ำนบำท ในวันที่ 
23 กนัยำยน 2564 

 

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดงักลำ่วแล้ว 
 

เมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2565 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ครัง้ที่ 29 ได้มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2564 ดงันี ้ 

 

- จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองทั่วไป จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
โดยส ำหรับงวดมกรำคม - มิถนุำยน 2564 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และส ำรองทัว่ไป จ ำนวน 
5,000 ล้ำนบำท (ซึง่ได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) และส ำหรับงวด
กรกฎำคม - ธนัวำคม 2564 จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 500 ล้ำนบำท  

- จ่ำยเงินปันผลส ำหรับหุ้นสำมญั ในอตัรำหุ้นละ 2.50 บำท เป็นจ ำนวน 4,769 ล้ำนบำท ในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2565 
  

ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดงักลำ่วแล้ว 
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6.28    สนิทรัพย์ที่มีภำระผกูพนัและข้อจ ำกดั 
ธนำคำรมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์รัฐบำลและหลกัทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผกูพนัในกำรท ำธุรกรรมสญัญำซือ้คืน  และ
มีภำระผูกพนักับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชีสทุธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 64,711 ล้ำนบำท และ 61,996 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

6.29  หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ในภำยหน้ำ ดงันี ้
 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

            กำรรับอำวลัตัว๋เงิน 4,796 5,685 4,796 5,685 
กำรค ำ้ประกนักำรกู้ยืม 52,480 48,626 37,944 36,510 
ภำระตำมตัว๋แลกเงินคำ่สินค้ำเข้ำที่ยงัไมค่รบก ำหนด 40,808 28,083 16,388 14,181 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 31,274 28,748 30,682 27,752 
ภำระผกูพนัอ่ืน     

               วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูค้ำยงัไมไ่ด้ถอน 159,260 166,583 158,397 165,850 
                 กำรค ำ้ประกนัอ่ืน 248,571 248,989 233,343 235,271 
                 อ่ืน ๆ 101,785 123,036 95,831 122,516 

     รวม  638,974 649,750 577,381 607,765 
 

6.30    คดีฟอ้งร้อง 
ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยถกูฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อนัเป็นไปตำม
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของธนำคำรและบริษัทยอ่ย ซึง่ธนำคำรและบริษัทยอ่ยเช่ือวำ่ เมื่อคดีถึงที่สดุจะไม่มีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทยอ่ย 

 

6.31    รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันกับธนำคำร ประกอบด้วย 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้บริหำรส ำคญั  ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนกังำนชัน้บริหำรตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่ขึน้ไปหรือ
เทียบเท่ำ ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหำรส ำคญั หรือกิจกำรที่ผู้บริหำรส ำคญั  และผู้ที่เก่ียวข้องมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

- 106 - 
 

 

ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนีส้ิน และภำระผูกพนักับบุคคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกันที่มีนยัส ำคญั  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ดงันี ้

 

                          หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงนิฝาก                                                                                                             
        บริษัทยอ่ย     
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2,340 2,220 
                ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 4 4 
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 10 5 
                รวม 
 

- - 2,354 2,229 
เงนิลงทุน     
        บริษัทยอ่ย     
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 24,708 23,394 
                รวม 
 

- - 24,708 23,394 
เงนิให้สินเช่ือ     
        บริษัทยอ่ย     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 880 680 
        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 1,669 653 1,669 653 
                รวม 
 

1,669 653 2,549 1,333 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้     
        บริษัทยอ่ย     
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 7 8 
        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 31 14 31 14 
                รวม 
 

31 14 38 22 
สินทรัพย์อื่น     
        บริษัทยอ่ย 
 

    
                บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 52 11 
                บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 369 392 
                บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 2 
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - - 9 
                บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 1 - 
        บริษัทร่วม     
                บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 4 3 4 3 
                บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 33 28 33 28 

     บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 1 - 1 - 
        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8 8 1 1 
                รวม 
 
 
 
 
 

46 39 462 446 
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                         หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เงนิรับฝาก     
         บริษัทยอ่ย 
 

    
    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั - - 864 817 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 132 134 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 39 17 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 71 84 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 72 741 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 121 59 
    บริษัท บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั - - 660 236 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ      

                     บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั - - 233 264 
                ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 92 72 

    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 74 41 
         บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 195 171 195 171 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 243 135 243 135 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 12 1 12 1 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 49 48 49 48 
    PT Honest Financial Technologies      

    (เดิมชื่อ PT Sahabat Finansial Keluarga) 147 219 - - 
         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 6,685 7,761 6,685 7,761 
                รวม 7,331 8,335 9,542 10,581 
เงนิกู้ยืม     
         บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 318 134 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 2,046 2,842 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - - 2,005 

                รวม - - 2,364 4,981 
หนีสิ้นอื่น     
         บริษัทยอ่ย      

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั - - 2 - 
    บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จ ำกดั - - 328 328 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 75 74 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 19 - 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 4 6 4 6 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 23 22 23 22 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2 3 2 3 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 11 14 2 5 
                รวม 
 
 
 
 
 
 
 

40 45 456 439 

                                                 
  ถือหุ้นโดยบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
   ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค 
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                                                                        หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
ภาระผูกพัน     
         บริษัทยอ่ย 
 
 

    
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 2,472 2,968 

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 54 1,095 
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 813 662 
ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 295 571 
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 30 62 

         บริษัทร่วม     
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 1 1 1 1 
    PT Honest Financial Technologies      

    (เดิมชื่อ PT Sahabat Finansial Keluarga)  7 7 - - 
         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั - 4 - 4 
                รวม 8 12 3,665 5,363 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือกบับคุคลหรือกิจกำร
ที่เก่ียวข้องกนัดงักลำ่วข้ำงต้น ในอตัรำร้อยละ 0.75 ถึง 5.88 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ธนำคำรและบริษัทยอ่ยคิดดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั
ดงักลำ่วข้ำงต้น ในอตัรำร้อยละ 0.75 ถึง 5.88 ขึน้อยูก่บัประเภทของสนิเช่ือและหลกัประกนั  
 

รำยกำรเงินลงทนุในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 
และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 แสดงอยูใ่นหมำยเหตขุ้อ 6.8 
  

รำยกำรทำงบญัชีที่ส ำคญัระหวำ่งธนำคำรกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บคุคลและกิจกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั มีกำรก ำหนดรำคำ
ซือ้ขำยระหว่ำงกัน กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนัและเง่ือนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและเป็น
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   ถือหุ้นโดยธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค 
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ธนำคำรและบริษัทยอ่ยมีรำยได้และคำ่ใช้จ่ำยกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีมีนยัส ำคญั ดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     
        บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 4 1 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - - 7 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 4 3 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 10 9 10 9 
       รวม 10 9 18 20 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 1 - 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 496 537 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 31 36 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั - 1 - 1 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 19 19 - - 
      รวม 19 20 528 574 

เงนิปันผลรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 600 529 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 2,111 823 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 713 - 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 45 45 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 9 8 9 8 

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 81 54 81 54 
      รวม 90 62 3,559 1,459 

รายได้อื่น     
      บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 43 41 

        บริษัทร่วม     
       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 1 1 1 1 

     บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 3 3 3 3 
      รวม 4 4 48 46 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ดอกเบีย้จ่าย     
        บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั - - 2 - 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 - 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 4 1 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - - 13 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 3 6 3 6 
      รวม 3 6 10 20 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     
        บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 6 
       บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 16 16 - - 

      รวม 16 16 1 6 
ค่าใช้จ่ายอื่น     
        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 3 3 3 3 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 63 46 63 46 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั - 1 - 1 

       บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 32 32 28 28 
      รวม 98 82 94 78 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ดอกเบีย้และส่วนลดรับ     
        บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 7 1 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - - 14 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 7 5 

         บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 16 9 16 9 
       รวม 16 9 30 29 

ค่าธรรมเนียมและบริการรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 1 1 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 1,021 1,117 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 58 86 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 1 1 1 1 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 44 49 - - 
      รวม 45 50 1,081 1,205 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

เงนิปันผลรับ     
       บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั - - 600 529 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 2,111 823 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 713 - 
    บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ำกดั - - 45 45 

        บริษัทร่วม     
    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 9 8 9 8 

       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 81 54 81 54 
      รวม 90 62 3,559 1,459 

รายได้อื่น     
      บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 2 2 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 86 81 

        บริษัทร่วม     
       บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 3 3 3 3 

     บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 5 5 5 5 
      รวม 8 8 96 91 

ดอกเบีย้จ่าย     
        บริษัทยอ่ย     

    บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั - - 2 1 
    บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด - - 1 - 
    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 1 1 
    ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั - - 5 3 
    ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค - - 1 22 

        บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 8 12 8 12 
      รวม 8 12 18 39 

ค่าธรรมเนียมจ่าย     
        บริษัทยอ่ย     

    บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) - - 3 7 
       บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 32 31 - - 

      รวม 32 31 3 7 
ค่าใช้จ่ายอื่น     
        บริษัทร่วม     

    บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั 4 5 4 5 
    บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกดั 123 90 123 90 
    บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จ ำกดั 1 1 1 1 
    บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 1 1 1 1 

       บคุคลและกิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 59 52 51 46 
      รวม 188 149 180 143 
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6.32    ผลประโยชน์อื่นท่ีจ่ำยแก่กรรมกำรและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำร 
 ธนำคำรไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และ/หรือ ไม่เป็นตวัเงินที่จ่ำยให้กรรมกำรและพนกังำน

ชัน้บริหำรของธนำคำร ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่ขึน้ไป นอกเหนือจำกผลประโยชน์ที่พงึจ่ำยตำมปกติ 
 

6.33    กำรเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสนิทรัพย์ 
ตำมข้อก ำหนดของ ธปท. ระบใุห้ธนำคำรต้องเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ของธนำคำรในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของธนำคำรด้วย ซึง่งบกระแสเงินสดของบริษัท บริหำรสนิทรัพย์ทวี จ ำกดั มีดงันี  ้
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ - สอบทานแล้ว) 

                                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 2565 2564 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้  1 24 
รำยกำรปรับกระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จำ่ย) จำก   
กิจกรรมด ำเนินงำน   
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 1 - 
ขำดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 18 1 
ก ำไรสทุธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ - (1) 
ก ำไรจำกกำรกลบัรำยกำรด้อยคำ่ของทรัพย์สินรอกำรขำย (1) - 
รำยได้เงินปันผล (30) (23) 
เงินสดรับจำกเงินปันผล 30 23 
เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ (2) (2) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน 17 22 
สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ - (47) 
ทรัพย์สินรอกำรขำย 9 31 

       สินทรัพย์อ่ืน (4) (1) 
หนีส้ินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)          

เงินมดัจ ำรับ - (2) 
       หนีส้ินอ่ืน (1) (1) 

เงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 21 2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 21 2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 18 4 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 39 6 
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6.34 สว่นงำนด ำเนินงำน  
6.34.1 สว่นงำนด ำเนินงำน 

กำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนจัดท ำขึน้ตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนภำยใน โดยจ ำนวนที่แสดง
ในแต่ละสว่นงำนด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนหลงัจำกกำรปันสว่นต้นทนุสว่นกลำงที่ระบไุด้  รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกนั 
(Transfer pricing) แล้ว 
 

รำยกำรระหวำ่งสว่นงำนด ำเนินงำนบนัทกึเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ท ำกบับคุคลภำยนอก และถกูตัดออก
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

ธนำคำรก ำหนดสว่นงำนด ำเนินงำนตำมผลติภณัฑ์และบริกำร ดงันี ้
 

กิจกำรธนำคำรในประเทศ  
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ด ำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริกำรที่ส ำคญั ได้แก่ กำรให้สินเช่ือ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนช ำระและ
แลกเปลีย่นเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบตัรเครดิต บริกำรบตัรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 

กิจกำรธนำคำรตำ่งประเทศ  
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ส ำคญั ได้แก่ กำรให้สินเช่ือ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริกำรโอนเงินและช ำระเงินระหวำ่งประเทศ และบริกำรเก่ียวกบักำรสง่ออกและน ำเข้ำ  
 

กิจกำรกำรเงินธนกิจ  
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ด ำเนินกำรเก่ียวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
บริกำรรับฝำกทรัพย์สิน ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรค้ำโดยกำรซือ้ขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคลอ่งของธนำคำร 
 

อื่น ๆ 
กิจกำรที ่นอกเหนือจำกกิจกำรธนำคำรและกำรเงินธนกิจ ด ำเนินธุรกิจหลกัทรัพย์จ ัดกำรกอง ทุนรวม 
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์  บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนีไ้ด้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ที่ยงัมิได้มีกำรปันสว่นให้กบัสว่นงำน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำนด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 
และ 2564 มีดงันี ้

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 18,398 9,670 2,386 3,739 (1) 34,192 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวมก่อน       
    ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (8,528) (4,290) (980) (3,638) 1 (17,435) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทุน       
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       
    และภาษีเงนิได้ 9,870 5,380 1,406 101 - 16,757 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 16,437 8,385 5,254 3,748 (1) 33,823 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวมก่อน       
    ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (7,678) (3,730) (539) (4,343) 1 (16,289) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทุน       
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       
    และภาษีเงนิได้ 8,759 4,655 4,715 (595) - 17,534 

 
 
 

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 35,900 18,291 2,610 8,503 (2) 65,302 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวมก่อน       
    ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (15,763)  (8,569)  (1,612)  (6,999)  2  (32,941)  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทุน       
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       
    และภาษีเงนิได้ 20,137  9,722  998  1,504               -    32,361  
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                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 33,360 15,696 7,902 7,741 (2) 64,697 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวมก่อน       
    ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (13,589) (7,636) (1,082) (9,745) 2 (32,050) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทุน       
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้       
    และภาษีเงนิได้ 19,771 8,060 6,820 (2,004) - 32,647 

 

ฐำนะกำรเงินตำมสว่นงำนด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงันี ้
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 กิจการธนาคาร 
ในประเทศ 

กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

กิจการการเงนิ 
ธนกิจ 

อื่น ๆ รายการ            
ตัดบัญชี 

รวม 

สินทรัพย์รวม       
ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 1,836,059 1,325,572 1,385,955 486,929 (678,497)  4,356,018 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,809,302 1,270,815 1,357,531 481,952 (586,319) 4,333,281 

 

6.34.2  สว่นงำนตำมภมูิศำสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมภมูิศำสตร์ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 
มีดงันี ้

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 24,329 9,863 34,192 25,357 8,466 33,823 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (20,766) (5,023) (25,789) (19,414) (6,685) (26,099) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 3,563 4,840 8,403 5,943 1,781 7,724 
ภำษีเงินได้ (406) (913) (1,319) (1,003) (260) (1,263) 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 46,758 18,544 65,302 48,722 15,975 64,697 
คำ่ใช้จำ่ยจำกกำรด ำเนินงำนรวม (37,669) (10,115) (47,784) (35,968) (12,219) (48,187) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 9,089 8,429 17,518 12,754 3,756 16,510 
ภำษีเงินได้ (1,522) (1,673) (3,195) (2,365) (645) (3,010) 

 

                                                 
  รวมผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
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ฐำนะกำรเงินตำมภมูิศำสตร์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงันี ้
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ต่างประเทศ 
รวม 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 68,155 32,131 100,286 69,802 31,987 101,789 
สินทรัพย์รวม 3,530,102 825,916 4,356,018 3,502,432 830,849 4,333,281 
 

6.35    รำยได้ดอกเบีย้ 
รำยได้ดอกเบีย้ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 1,503 1,678 828 784 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 91 132 29 36 
เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 3,338 2,416 1,992 1,480 
เงินให้สินเช่ือ 26,955 23,692 20,599 17,981 

            อ่ืน ๆ 50 6 50 6 
          รวมรายได้ดอกเบีย้ 31,937 27,924 23,498 20,287 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 28,848 ล้ำนบำท และ 2,998 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 21,609 
ล้ำนบำท และ 1,860 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถนุำยน 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 25,548 ล้ำนบำท และ 2,243 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 18,801 ล้ำนบำท 
และ 1,449 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ คำ่ควำมนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืนสทุธิ 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 2,898 3,204 1,526 1,390 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 220 254 65 62 
เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 6,327 5,004 3,734 3,211 
เงินให้สินเช่ือ 52,360 46,964 39,950 35,629 

            อ่ืน ๆ 54 9 54 9 
          รวมรายได้ดอกเบีย้ 61,859 55,435 45,329 40,301 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 ธนำคำรและบริษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 55,862 ล้ำนบำท และ 5,776 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 41,686 ล้ำนบำท 
และ 3,578 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ธนำคำรและบริษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ดอกเบีย้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 50,558 ล้ำนบำท และ 4,623 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จ ำนวน 37,096 ล้ำนบำท 
และ 3,142 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

6.36    คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ 
คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

เงินรับฝำก 4,354 4,514 2,001 2,118 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 323 228 253 179 
เงินน ำสง่สถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 1,716 1,612 1,500 1,436 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 1,997 1,541 1,993 1,498 
อ่ืน ๆ 21 2 21 2 
         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 8,411 7,897 5,768 5,233 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

เงินรับฝำก 8,732 9,061 3,934 4,239 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 571 448 431 346 
เงินน ำสง่สถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 3,394 3,154 2,958 2,812 
ตรำสำรหนีท้ี่ออก     

 หุ้นกู้และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 3,863 3,032 3,857 2,947 
อ่ืน ๆ 26 6 26 6 
         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 16,586 15,701 11,206 10,350 

 

6.37    รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 
มีดงันี ้ 

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร     
 กำรรับรอง รับอำวลั และกำรค ำ้ประกนักำรกู้ยืม 65 86 54 77 
 บริกำรบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทำง     
     อิเล็กทรอนิกส์ 4,640 3,822 4,174 3,490 
 อ่ืน ๆ 5,261 5,414 3,013 2,894 

             รวมรำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 9,966 9,322 7,241 6,461 
คำ่ใช้จำ่ยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 3,240 2,426 2,732 2,009 
       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,726 6,896 4,509 4,452 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร     
 กำรรับรอง รับอำวลั และกำรค ำ้ประกนักำรกู้ยืม 138 164 116 147 
 บริกำรบตัรเดบิต บตัรเครดิต และธุรกรรมทำง     
     อิเล็กทรอนิกส์ 8,940 7,721 8,064 7,088 
 อ่ืน ๆ 10,978 11,074 6,271 6,118 

             รวมรำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำร 20,056 18,959 14,451 13,353 
คำ่ใช้จำ่ยคำ่ธรรมเนียมและบริกำร 6,372 4,729 5,386 3,957 
       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 13,684 14,230 9,065 9,396 
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6.38    ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ  
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ ส ำหรับงวดสำมเดือนและ
งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรต     
     เงินตรำตำ่งประเทศ     
 เงินตรำตำ่งประเทศและอนพุนัธ์ด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน 616 1,732 245 1,692 
 อนพุนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 1,374 42 1,358 42 
 ตรำสำรหนี ้ (103) 226 (48) 26 
 ตรำสำรทนุ 77 725 14 576 
 อ่ืน ๆ 32 (8) - - 
         รวม 1,996 2,717 1,569 2,336 
 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่     
     ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     

 กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยตุิธรรมสทุธิ 132 105 132 105 
 ดอกเบีย้จำ่ยสทุธิ (313) (291) (313) (291) 
         รวม (181) (186) (181) (186) 

 อ่ืน ๆ 1,620 3,423 1,628 3,332 
        รวมก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงนิ     
     ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,435 5,954 3,016 5,482 
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                                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรต     
     เงินตรำตำ่งประเทศ     
 เงินตรำตำ่งประเทศและอนพุนัธ์ด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน 2,418 2,470 1,943 2,228 
 อนพุนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 1,165 52 1,122 52 
 ตรำสำรหนี ้ (91) 141 (61) (38) 
 ตรำสำรทนุ 158 870 57 588 
 อ่ืน ๆ 42 - - - 
        รวม 3,692 3,533 3,061 2,830 
 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่     
     ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม     

 กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยตุิธรรมสทุธิ 148 225 148 225 
 ดอกเบีย้จำ่ยสทุธิ (643) (595) (643) (595) 
        รวม (495) (370) (495) (370) 

 อ่ืน ๆ 1,584 4,879 1,716 4,492 
        รวมก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงนิ     
     ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 4,781 8,042 4,282 6,952 

 

6.39    ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 มีดงันี ้ 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรตดัรำยกำร     
 เงินลงทนุที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร     
      ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (เฉพำะตรำสำรหนี)้ (823) (240) (823) (258) 
      รวม (823) (240) (823) (258) 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่     
 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - - (236) 
      รวม - - - (236) 

          รวมขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (823) (240) (823) (494) 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรตดัรำยกำร     
 เงินลงทนุที่วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร     
      ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (เฉพำะตรำสำรหนี)้ (781) 601 (789) 583 
 เงินลงทนุที่วดัมลูคำ่ด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 29 - - - 
      รวม (752) 601 (789) 583 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่     
 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - - (236) 
      รวม - - - (236) 

          รวมก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (752) 601 (789) 347 
 

6.40    ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 
มีดงันี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้     
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 7,144 6,883 6,233 4,566 
อ่ืน ๆ  1,210 2,927 1,154 2,718 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 8,354 9,810 7,387 7,284 
 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  
 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้     
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 14,298 13,686 12,849 10,116 
อ่ืน ๆ  545 2,451 457 2,168 

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 14,843 16,137 13,306 12,284 
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6.41 ภำษีเงินได้     
6.41.1   ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 

มีดงันี ้
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจบุนั 1,000 1,619 426 1,378 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 319 (356) 233 (331) 
        รวมภาษีเงนิได้ 1,319 1,263 659 1,047 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 

ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจบุนั 2,995 3,370 2,125 2,849 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 200 (360) (251) (483) 
        รวมภาษีเงนิได้ 3,195 3,010 1,874 2,366 
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6.41.2   ภำษีที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 
30 มิถนุำยน 2565 และ 2564 มีดงันี ้

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

รำยกำรที่จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่       
    เงินลงทนุในตรำสำรหนีด้้วยมลูคำ่       
    ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (8,162) 1,866 (6,296) 3,286 (510) 2,776 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรม       
    เคร่ืองมือที่ใช้ส ำหรับกำรป้องกนัควำม       
    เสี่ยงในกระแสเงินสด (1,772) 354 (1,418) 65 (13) 52 
ก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน       
    จำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 5,324 - 5,324 4,803 - 4,803 

รำยกำรที่ไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

กำรเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจำกกำร       
    ตีรำคำสินทรัพย์ - - - (36) - (36) 
ขำดทนุจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่       
    ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม       
    ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,702) 834 (2,868) (1,679) 309 (1,370) 
ขำดทนุจำกหนีส้ินทำงกำรเงินที่ก ำหนด       
    ให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
    ก ำไรหรือขำดทนุอนัเน่ืองมำจำก       
    ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (16) 4 (12) (172) 34 (138) 
ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม       
    หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับ       
    โครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน (3) 1 (2) (18) 4 (14) 
สว่นแบง่ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - - - (3) 1 (2) 
        รวม (8,331) 3,059 (5,272) 6,246 (175) 6,071 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

รำยกำรที่จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุใน       
    ตรำสำรหนีด้้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
    ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (13,948) 2,991 (10,957) (3,939) 980 (2,959) 
ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรม       
    เคร่ืองมือที่ใช้ส ำหรับกำรป้องกนั       
    ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (2,407) 481 (1,926) (335) 67 (268) 
ก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน       
    จำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 3,348 - 3,348 9,774 - 9,774 

รำยกำรที่ไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ก ำไรจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ก ำหนด       
    ให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
    ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,639 (238) 1,401 5,331 (1,041) 4,290 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกหนีส้ินทำงกำรเงินที่       
    ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม       
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุอนัเน่ืองมำจำก       
    ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 792 (158) 634 (583) 117 (466) 
ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม       
    หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับ       
    โครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (1) - (1) (19) 4 (15) 
สว่นแบง่ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (1) - (1) (2) - (2) 
        รวม (10,578) 3,076 (7,502) 10,227 127 10,354 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

รำยกำรที่จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่       
    เงินลงทนุในตรำสำรหนีด้้วยมลูคำ่       
    ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (6,919) 1,590 (5,329) 2,936 (439) 2,497 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรม       
    เคร่ืองมือที่ใช้ส ำหรับกำรป้องกนัควำม       
    เสี่ยงในกระแสเงินสด (1,772) 354 (1,418) 65 (13) 52 
ก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน       
    จำกกำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 2,358 - 2,358 1,326 - 1,326 

รำยกำรที่ไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ขำดทนุจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่       
    ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม       
    ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,666) 739 (2,927) (1,587) 331 (1,256) 
ขำดทนุจำกหนีส้ินทำงกำรเงินที่ก ำหนด       
    ให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
    ก ำไรหรือขำดทนุอนัเน่ืองมำจำก       
    ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (16) 4 (12) (172) 34 (138) 
        รวม (10,015) 2,687 (7,328) 2,568 (87) 2,481 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวนก่อน

ภาษี 
ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 
จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

จ านวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษี 

รำยกำรที่จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุใน       
    ตรำสำรหนีด้้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
    ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (12,067) 2,578 (9,489) (3,817) 960 (2,857) 
ขำดทนุจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรม       
    เคร่ืองมือที่ใช้ส ำหรับกำรป้องกนั       
    ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (2,407) 481 (1,926) (335) 67 (268) 
ก ำไรจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินจำก       
    กำรด ำเนินงำนในตำ่งประเทศ 1,746 - 1,746 3,891 - 3,891 

รำยกำรที่ไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ใน       
   ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั       

ก ำไรจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ก ำหนด       
    ให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำน       
    ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,667 (332) 1,335 5,304 (996) 4,308 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกหนีส้ินทำงกำรเงินที่       
    ก ำหนดให้วดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม       
    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุอนัเน่ืองมำจำก       
    ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 792 (158) 634 (583) 117 (466) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำม       
    หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับ       
    โครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 1 - 1 (1) - (1) 
        รวม (10,268) 2,569 (7,699) 4,459 148 4,607 
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6.41.3    กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีที่แท้จริง ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 
และ 2564 มีดงันี ้

 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 8,403  7,724  
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 1,681 20.00 1,545 20.00 
ภำษีเงินได้ตำ่งประเทศ 291  178  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และคำ่ใช้จำ่ย     
    ที่ไมถื่อเป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จำ่ยทำงภำษี (1,061)  (491)  
อ่ืน ๆ 408  31  
        รวมภาษีเงนิได้ 1,319 15.70 1,263 16.35 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 17,517  16,510  
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 3,504 20.00 3,302 20.00 
ภำษีเงินได้ตำ่งประเทศ 598  330  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และคำ่ใช้จำ่ย     
    ที่ไมถื่อเป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จำ่ยทำงภำษี (1,081)  (596)  
อ่ืน ๆ 174  (26)  
        รวมภาษีเงนิได้ 3,195 18.24 3,010 18.23 

 
 

                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 9,013  7,613  
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 1,803 20.00 1,522 20.00 
ภำษีเงินได้ตำ่งประเทศ 214  163  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และคำ่ใช้จำ่ย     
    ที่ไมถื่อเป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จำ่ยทำงภำษี (1,042)  (435)  
อ่ืน ๆ (316)  (203)  
        รวมภาษีเงนิได้ 659 7.31 1,047 13.75 
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                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่  

 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564 
 จ านวน อัตราร้อยละ จ านวน อัตราร้อยละ 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 15,030  14,221  
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 3,006 20.00 2,844 20.00 
ภำษีเงินได้ตำ่งประเทศ 468  293  
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และคำ่ใช้จำ่ย     
    ที่ไมถื่อเป็นรำยได้หรือคำ่ใช้จำ่ยทำงภำษี (1,061)  (470)  
อ่ืน ๆ (539)  (301)  
        รวมภาษีเงนิได้ 1,874 12.47 2,366 16.64 

 

6.42    กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ
และมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสำหกรรมสว่นใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักลำ่วอำจน ำมำซึง่ควำมไมแ่นน่อนและผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

ในด้ำนกำรจัดชัน้ ธนำคำรยึดตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ืองมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรที่ให้
ควำมช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ลกูหนีด้งักลำ่ว ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยจดัชัน้หนีท้ี่ยงัไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิตเป็น
ชัน้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (ชัน้ที่ 1 Performing) ได้ทนัที หำกวิเครำะห์ฐำนะและ
กิจกำรของลกูหนีแ้ล้ว เห็นว่ำลกูหนีส้ำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีไ้ด้ ส่วนหนีท้ี่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตแล้ว แต่ยงัมีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ธนำคำรจะจัดเป็นชัน้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (ชัน้ที่ 1 Performing) ได้ หำกลกูหนีช้ ำระเงินตำมสญัญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนีใ้หม่ได้ติดต่อกัน
เป็นเวลำ 3 เดือนหรือ 3 งวดกำรช ำระเงิน แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ  ทัง้นี ้ธปท.ได้ขยำยระยะเวลำกำรผ่อนปรน 
โดยหำกให้ควำมช่วยเหลือแก่ลกูหนีเ้พิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรขยำยระยะเวลำในกำรช ำระหนี ้ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 
2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2566 ให้จดัชัน้หนีไ้ด้ตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีข้ำงต้นดงัเดิม 
 

สว่นเร่ืองกำรกนัส ำรอง ธนำคำรยึดตำมหลกักำรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ที่ก ำหนดให้ค ำนวณผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำถึงสภำพเศรษฐกิจ
ทัง้ในอดีต ปัจจุบนั และอนำคตภำยใต้สมมติฐำนและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของ Covid-19  
ที่ก ำลงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้ำง สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคที่ยังไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ ท ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีกำรชะลอตัวอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยว กำรบริกำร และ
อุตสำหกรรม ที่อำจจะน ำไปสู่ภำวะถดถอยทำงเศรษฐกิจได้ (Economic Recession) ดังนัน้ ในกำรประมำณกำร
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ ธนำคำรจึงได้มีกำรพิจำรณำคำดกำรณ์ปัจจยัทำงเศรษฐกิจในอนำคตที่สะท้อน
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว รวมถึงได้พิจำรณำใช้ดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำร
ในกำรตัง้ส ำรองสว่นเพิ่มจำกกำรบริหำรจดักำร (Management Overlay) จำกค่ำที่ได้จำกโมเดลไปอีกระดบัหนึ่งเพื่อให้
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ส ำรองของธนำคำรสำมำรถรองรับต่อกำรเพิ่มขึน้ของกำรผิดนัดช ำระหนีข้องลูกหนีส้ินเช่ือที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์นีไ้ด้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
 

6.43    กำรอนมุตัิงบกำรเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนมุตัิให้ออกงบกำรเงินนี ้เมื่อวนัท่ี 23 สงิหำคม 2565 
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