รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ธนาคารและบริษัทย่อย”)
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ
เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล” และหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสาคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในสาระสาคัญจากการสอบทาน
ของข้าพเจ้า

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 ธนาคารและบริษัทย่อยได้นานโยบายการบัญชีใหม่
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ
และได้ทาการรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการปรับปรุง
กาไรสะสม และองค์ประกอบอื่น ของส่วนของเจ้าของยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่แสดงข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว ทั้งนี้ ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้
เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

นิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

6.2

สินทรัพย์อนุพันธ์

72,794,840

58,090,112

72,754,322

58,012,561

505,155,836

472,349,351

478,995,413

442,584,108

71,634,419

-

67,820,952

-

59,124,666

49,807,012

58,976,819

49,687,316

เงินลงทุนสุทธิ

6.3

615,787,980

647,696,626

575,231,385

610,535,400

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ

6.4

1,750,424

1,737,450

38,414,900

38,414,900

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

6.5

1,955,202,281

1,891,046,281

1,901,024,153

1,836,721,735

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

-

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

1,626,872

-

103,722

9,503,474

9,362,849

8,515,183

8,368,141

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

45,428,666

40,753,955

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

1,719,866
9,218,933

1,760,117
4,542,443

43,630,367
1,626,709

39,504,853
1,673,358

7,971,337

3,360,374

หลักประกันที่นาไปวางกับคู่สัญญาทางการเงิน

28,170,432

17,506,277

28,086,082

17,419,107

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

19,798,265

20,463,750

12,924,175

16,975,764

3,395,290,082

3,216,743,095

3,295,971,797

3,123,361,339

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

6.6

หนี้สินอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง

2,514,330,947

2,370,792,167

2,460,442,007

2,316,034,607

108,594,933

134,346,323

106,934,697

129,277,274

4,563,127

5,523,288

4,557,252

5,488,403

21,045,983

71,029,154

37,370,815

147,693,187

144,680,567

147,480,511

144,315,507

-

หนี้สินอื่น

-

37,837,421

23,993,299

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

20,114,243

71,559,624
-

ประมาณการหนี้สิน

-

1,626,872
18,701,528
2,364,416

23,225,966
-

103,722
18,428,103
2,158,732

88,203,854

72,754,204

58,151,639

51,721,099

2,979,984,954

2,788,626,786

2,891,935,469

2,704,898,262

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

56,346,232

56,346,232

56,346,232

56,346,232

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

20,247,776

34,471,457

24,787,590

40,383,596

24,500,000

24,000,000

24,500,000

24,000,000

อื่น ๆ

106,500,000

106,500,000

106,500,000

106,500,000

ยังไม่ได้จัดสรร

188,166,095

187,345,092

172,814,077

172,144,820

รวมส่วนของธนาคาร

414,848,532

427,751,210

404,036,328

418,463,077

456,596

365,099

415,305,128

428,116,309

404,036,328

418,463,077

3,395,290,082

3,216,743,095

3,295,971,797

3,123,361,339

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

6.7

ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

6.8

ทุนสารองตามกฎหมาย

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

-4-

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

-

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ขาดทุนสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
หนีส้ ูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
27,586,599
27,160,651

หมายเหตุ
6.15

2563
28,625,157

2562
28,365,067

6.16

8,805,355

10,065,661

8,412,821

9,599,981

6.17
6.17

19,819,802
9,082,977
2,729,081
6,353,896

18,299,406
9,586,961
2,746,630
6,840,331

19,173,778
7,423,061
2,680,675
4,742,386

17,560,670
8,434,514
2,689,541
5,744,973

(1,689,429)
1,150,513
12,127
58,144
485,967
203,473
26,394,493

1,758,556
774,674
44,197
155,839
637,152
117,295
28,627,450

(1,202,097)
1,150,509
48,137
485,967
134,071
24,532,751

1,810,177
319,448
147,419
609,476
96,299
26,288,462

6,836,054
33,274
2,295,767
780,823
1,431,385
11,377,303
5,087,268

6,562,675
34,157
2,738,130
816,504
2,050,037
12,201,503
-

6,221,518
14,850
2,113,285
768,959
1,229,171
10,347,783
4,952,846

5,955,359
14,800
2,518,404
804,936
1,835,371
11,128,870
-

9,929,922
2,168,655
7,761,267

5,078,319
11,347,628
2,224,469
9,123,159

9,232,122
2,035,606
7,196,516

5,136,035
10,023,557
2,006,213
8,017,344

6.18
6.18
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับ
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดาเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ทเี่ กี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีไ่ ม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากหนีส้ ินทางการเงินทีก่ าหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนอันเนือ่ งมาจาก
ความเสีย่ งด้านเครดิต
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ทเี่ กี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกาไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

(152,159)
(88,623)

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

2563
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2562

5,290,780
-

(274,060)
(88,623)

5,240,144
-

4,130,323
-

(802,461)
314

2,349,648
-

(773,462)
-

107,735

(1,077,535)

132,965

(1,066,038)

(23,516,952)

-

(22,677,077)

-

2,012,358

-

2,012,358

-

(2,296)
847

4,433
-

(2,296)
-

3,356
-

4,322,017
(13,186,750)
(5,425,483)

(2,081)
3,413,450
12,536,609

4,153,655
(14,393,430)
(7,196,914)

(1,866)
3,402,134
11,419,478

7,670,508
90,759
7,761,267

9,028,296
94,863
9,123,159

7,196,516
7,196,516

8,017,344
8,017,344

(5,515,659)
90,176
(5,425,483)
4.02
1,908,843

12,441,746
94,863
12,536,609
4.73
1,908,843

(7,196,914)
(7,196,914)
3.77
1,908,843

11,419,478
11,419,478
4.20
1,908,843

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

และชาระแล้ว

มูลค่า

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน

เงินสารองสาหรับ

กาไรสะสม

ผลสะสมจากการ

ผลต่าง

จัดสรรแล้ว

อื่น ๆ

จากการ

จากการ

จากการ

การป้องกัน

เปลี่ยนแปลงมูลค่า

จากการ

ทุนสารอง

ตีราคาที่ดิน

ตีราคาอาคาร

เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงใน

ยุติธรรมของหนี้สิน

แปลงค่า

ตามกฎหมาย

มูลค่าเงินลงทุน

กระแสเงินสด

ทางการเงินที่กาหนด

งบการเงิน

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสีย

ธนาคาร

ที่ไม่มอี านาจ

อื่น ๆ

รวม

ควบคุม

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
อันเนื่องมาจากความ
เสี่ยงด้านเครดิต
19,088,429

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

-

56,346,232
-

16,829,619
-

6,541,158

29,855,575

-

-

(10,384,055)

470

(232,366)

4,213,308
-

-

-

(802,461)
-

251
-

23,000,000

-

-

(11,186,516)

721

23,000,000

-

-

101,500,000

170,036,820

412,814,248

344,643

413,158,891

9,030,648
232,366

12,441,746
-

94,863
-

12,536,609
-

101,500,000

179,299,834

425,255,994

439,506

425,695,500

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

19,088,429

56,346,232

16,829,619

6,308,792

34,068,883

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่เคยรายงานไว้

19,088,429

56,346,232

16,824,012

5,600,324

28,135,072

(16,089,996)

2,045

24,000,000

106,500,000

187,345,092

427,751,210

365,099

428,116,309

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังการปรับปรุง
การจัดสรรกาไรของปีก่อน
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

19,088,429

56,346,232

16,824,012

5,600,324

1,043,207
29,178,279

356,384
356,384

(2,196,285)
(2,196,285)

(16,089,996)

2,045

24,000,000

106,500,000

2,953,889
190,298,981

2,157,195
429,908,405

1,321
366,420

2,158,516
430,274,825

(234,674)

(18,855,039)
(7,264)

(70,898)
-

1,609,887
-

4,130,323
-

678
-

500,000
-

(9,544,214)
(500,000)
7,669,390
241,938

(9,544,214)
(5,515,659)
-

90,176
-

(9,544,214)
(5,425,483)
-

5,365,650

10,315,976

285,486

(586,398)

(11,959,673)

2,723

24,500,000

188,166,095

414,848,532

456,596

415,305,128

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

6.8
6.8

19,088,429

56,346,232

16,824,012

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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106,500,000

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

และชาระแล้ว

มูลค่า

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน

เงินสารองสาหรับ

ผลสะสมจากการ

ผลต่าง

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

จากการ

จากการ

จากการ

การป้องกัน

เปลี่ยนแปลงมูลค่า

จากการ

ทุนสารอง

ตีราคาที่ดิน

ตีราคาอาคาร

แปลงค่า

ตามกฎหมาย

เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงใน

ยุติธรรมของหนี้สิน

มูลค่าเงินลงทุน

กระแสเงินสด

ทางการเงินที่กาหนด

รวม
ยังไม่ได้จัดสรร

อืน่ ๆ

ให้วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
อันเนื่องมาจากความ
เสี่ยงด้านเครดิต
19,088,429

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

-

56,346,232
-

16,765,473
-

6,512,228

29,771,751

-

-

(6,894,911)

(231,480)

4,174,106
-

-

-

(773,462)
-

23,000,000
-

101,500,000
-

155,870,255

401,959,457

8,018,834
231,480

11,419,478
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

19,088,429

56,346,232

16,765,473

6,280,748

33,945,857

-

-

(7,668,373)

23,000,000

101,500,000

164,120,569

413,378,935

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่เคยรายงานไว้

19,088,429

56,346,232

16,759,866

5,574,824

28,036,451

-

-

(9,987,545)

24,000,000

106,500,000

172,144,820

418,463,077

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังการปรับปรุง
การจัดสรรกาไรของปีก่อน
เงินปันผลจ่าย
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
โอนไปกาไรสะสม

19,088,429

56,346,232

16,759,866

5,574,824

877,277
28,913,728

356,384
356,384

(2,196,285)
(2,196,285)

(9,987,545)

24,000,000

106,500,000

3,277,003
175,421,823

2,314,379
420,777,456

(233,806)

(18,280,949)
(7,264)

(70,898)
-

1,609,887
-

2,349,648
-

500,000
-

(9,544,214)
(500,000)
7,195,398
241,070

(9,544,214)
(7,196,914)
-

5,341,018

10,625,515

285,486

(586,398)

(7,637,897)

24,500,000

172,814,077

404,036,328

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

6.8
6.8

19,088,429

56,346,232

16,759,866

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
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(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

106,500,000

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
(กาไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกูย้ ืมระยะยาว
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีต้ ัดจาหน่าย
ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(กาไร) ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึน้ จากการตีราคาหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนเพือ่ การลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กาไรจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนีส้ ิน (โอนกลับ)
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
รายได้ค้างรับอื่นเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสัน้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2563

2562

2563

2562

9,929,922

11,347,628

9,232,122

10,023,557

1,198,255
5,087,268
11,379,482
101,152

1,057,964
4,437,448
640,871
(2,305,036)
142,944

1,104,447
4,952,846
11,379,482
108,457

971,062
4,495,164
640,871
(2,305,036)
188,754

6,945,306
-

(99,987)

6,949,969
-

752

(1,150,518)
(12,127)
68,021
(2,189)
(12,449)
(7,657)
(19,819,802)
(485,967)
26,407,476
(11,889,655)
129,905
(514,691)
(120,703)
(2,008,825)

(1,203,690)
429,016
(44,197)
51,722
(37,825)
(6,646)
273,115
(18,299,406)
(637,152)
27,680,679
(11,648,304)
246,331
(524,191)
(235,473)
(1,850,697)

(1,150,509)
68,021
(2,262)
(11,912)
(15,951)
(19,173,778)
(485,967)
25,441,431
(11,713,709)
129,905
(428,749)
(136,636)
(1,555,667)

(748,465)
429,017
51,722
(37,918)
(6,646)
246,579
(17,560,670)
(609,476)
26,522,745
(11,251,086)
218,655
(413,569)
(242,258)
(1,465,320)

25,222,204

9,415,114

24,691,540

9,148,434

(32,322,847)
(25,456,877)
(64,018,453)
181,669
(18,260,698)

(69,966,086)
(2,473,056)
53,260,527
220,212
(4,722,589)

(36,069,617)
(26,608,976)
(64,198,586)
175,251
(14,793,868)

(78,963,300)
(1,460,293)
52,647,070
208,004
(5,373,628)

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ ินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีส้ ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
หนีส้ ินอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทีว่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนทีว่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายในการซื้อทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิม่ ขึน้
เงินสดจ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ีต่อเงินสด
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

6.1

2563

2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

143,538,780
(25,751,390)
(960,161)
(153,634)
46,108,660
48,127,253

14,508,963
9,370,254
530,783
20,625
(1,328,773)
8,835,974

144,407,400
(22,342,577)
(931,151)
(1,250)
35,410,501
39,738,667

18,822,085
12,148,613
542,953
(14,541)
(2,973,761)
4,731,636

(105,289,213)
-

(130,957,078)

(100,505,349)
-

(125,677,942)

85,079,510
(29,536,780)
26,354,431
(292,769)
9,932
(23,674,889)

122,099,751
(23,372,429)
22,363,531
(2,491,813)
218,685
(483,325)
38,638
(12,584,040)

84,158,985
(419,538)
1,758,625
(280,266)
2,268
(15,285,275)

119,745,551
(2,242,782)
2,326,831
(2,439,578)
218,685
(446,982)
38,131
(8,478,086)

5,579
(306,526)
(9,544,214)
(9,845,161)
97,525
14,704,728
58,090,112
72,794,840

43,414
43,414
(37,704)
(3,742,356)
62,394,091
58,651,735

5,579
(268,292)
(9,544,214)
(9,806,927)
95,296
14,741,761
58,012,561
72,754,322

43,414
43,414
(37,661)
(3,740,697)
62,329,288
58,588,591

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
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(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)
กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
เรื่อง
หมายเหตุข้อ
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกำหนดของทำงรำชกำร
2. เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร
3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4. มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
5. กำรดำรงเงินกองทุน
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
6.2 สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
6.3 เงินลงทุนสุทธิ
6.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
6.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
6.6 หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
6.7 ทุนเรือนหุ้น
6.8 กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
6.9 สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจำกัด
6.10 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ
6.11 คดีฟ้องร้อง
6.12 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
6.13 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
6.14 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.15 รำยได้ดอกเบี้ย
6.16 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
6.17 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
6.18 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น / หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
6.19 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
6.20 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
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12
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34
36
38
38
38
39
42
43
45
45
46
47
47
48
48
52
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อกาหนดของทางราชการ
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจำกัดที่จดทะเบียนในรำชอำณำจักรไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยมีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจกำรธนำคำรพำณิชย์
เป็นกิจกรรมหลัก โดยมีสำขำอยู่ทั่วทุกภูมิภำคในประเทศไทยและในบำงภูมิภำคหลักของโลก
ตำมที่ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุน ซึ่งตำม
แนวทำงปฏิบัติเหล่ำนี้และแนวทำงของทำงกำรในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที ธนำคำรจะต้องใช้มำตรกำรในกำรวัด
มูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินบำงรำยกำร โดยกำรคำนวณตำมวิธีกำรที่ทำงกำรกำหนด
นอกจำกนั้น จำนวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของธนำคำรขึ้นอยู่กับควำมเห็นของ ธปท. เกี่ยวกับส่วนประกอบ น้ำหนักของ
ควำมเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ธนำคำรเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรได้ปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนและข้อกำหนดอื่น ๆ ของ
ทำงรำชกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ ธปท. เห็นสมควร
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2.1

งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะธนำคำรตำมกฎหมำยเป็ น ฉบั บ ภำษำไทย และได้ จั ด ทำขึ้ น ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย รวมถึ ง กฎระเบี ย บและประกำศของคณะกรรมกำรกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ล ะตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงิน ระหว่ำงกำลเฉพำะธนำคำร ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อบังคับของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยได้แสดงรำยกำรตำมประกำศ ธปท.
เรื่อง กำรจัดทำและกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ลงวัน ที ่ 31 ตุล ำคม 2561 ซึ ่ง ก ำหนดให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิกับ งบกำรเงิน ที ่เ ริ ่ม ต้น ในหรือ หลัง วัน ที ่ 1 มกรำคม 2563
เป็นต้นไป ทั้ งนี้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่นำมำแสดง
เปรียบเทียบยังคงแสดงตำมรูปแบบตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรจัดทำและกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์
และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 จึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรของปี 2563 ได้
ข้อมูลบำงประกำรซึ่งแสดงอยู่ในงบกำรเงินที่ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มิได้นำมำแสดงไว้ ณ ที่นี้
เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวมิได้กำหนดให้มีกำรเปิดเผยในงบกำรเงินระหว่ำงกำล นอกจำกนั้น ในกำรพิจำรณำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวข้ำงต้นควรจะนำงบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งได้มีกำรตรวจสอบแล้ว
มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
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สำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งนำมำเปรียบเทียบ
ได้มำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
ผลกำรดำเนินงำนของงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 มิได้เป็นกำรบ่งชี้ให้เห็นกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำน
เต็มปี
กำรจั ด ทำงบกำรเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ธนำคำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรประมำณและ
ตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินและกำรเปิดเผย ข้อ มูล
เกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ณ วั น ที่ ใ นงบกำรเงิ น และจำนวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ รำยได้ แ ละค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในงวดบัญชีที่รำยงำน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
2.2.1 ธนำคำรและบริษัทย่อยได้นำมำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่ ที่สภำวิชำชีพบัญชี
ได้ออกประกำศและลงในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป มำถือปฏิบัติแ ล้ว ไม่มีผลกระทบต่อ งบกำรเงิน ของธนำคำรและ
บริษัทย่อยอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
สำหรับ กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ม ำถือ ปฏิบัติ ได้แ ก่ มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำง
กำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ได้เปิดเผยผลกระทบในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ข้อ 3 นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
2.2.2 สภำวิช ำชีพ บัญชี ได้ประกำศใช้แ นวปฏิบัติท ำงกำรบัญ ชี 2 ฉบับ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อ
วันที่ 22 เมษำยน 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
แนวปฏิบัติท ำงกำรบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับ กิจ กำร ที่ใ ห้
ควำมช่วยเหลือลูก หนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไทย โดยมีกำรให้
ควำมช่ ว ยเหลือ ลู กหนี้ ดัง กล่ำ วระหว่ำ งวัน ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง วั นที่ 31 ธั น วำคม 2564 หรื อ จนกว่ ำ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตำมกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ทั้งนี้ ในส่วนของกำรนำแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีมำถือปฏิบัติ ได้เปิดเผยในข้อ 6.19 กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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2) แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทำงเลือกสำหรับทุกกิจกำรที่ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินสำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ เนื่องจำกกำรจัดทำงบกำรเงินในช่วงเวลำที่ COVID-19
ยังคงอยู่ในสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน อำจเป็นผลให้ ฝ่ำยบริหำรของ
ธนำคำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรประมำณกำร หรือในกำรวัดมูลค่ำและรับรู้รำยกำรทำงบัญชี
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีในช่วงเวลำที่ยัง มี
ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกั บสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ทั้งนี้ ธนำคำรสำมำรถใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับนี้
สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ธนำคำรไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
2.3

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 และงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่และสำขำธนำคำรทั้งหมดและบริษัทย่อย โดยได้ตัด
รำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่ำงกันออก และได้รวมส่วนได้เสียในบริษัทร่วม บริษัทย่อยดังกล่ำวประกอบด้วย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด และบริษัท
บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
นอกจำกนั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 และงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้รวม บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด ซึ่ง บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100 และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 100
บริษัทย่อยของธนำคำรเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด จดทะเบียน
เป็นบริษัทในหมู่เกำะเคแมน บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมำเลเซีย และ ธนำคำรกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทในสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำหรับบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งหมด

2.4

งบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะธนำคำร สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 และงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้รวมรำยกำรบัญชีของสำนักงำนใหญ่และสำขำธนำคำรทั้งหมด
และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้วิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
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3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ธนำคำรได้ใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณในงบกำรเงินระหว่ำงกำลเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงิน สำหรั บปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562 ยกเว้นกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติโดยมีนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ ดังนี้
3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน ได้แก่ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดง
รำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
และ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ และฉบับที่ 19 เรื่อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
1. การรับรู้รายได้
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
คืออัตรำที่ใช้คิดลดประมำณกำรเงินสดรับในอนำคตตลอดอำยุที่คำดไว้ของเครื่องมือทำงกำรเงิน หรือในช่วงเวลำที่
สั้น กว่ำ แล้ว แต่ค วำมเหมำะสม เพื่อ ให้ได้มูลค่ำ ตำมบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน อัต รำดอกเบี้ย ที่แท้จริง
คำนวณโดยคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ และค่ำธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
ธนำคำรคำนวณรำยได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เมื่ อ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินถูกพิจำรณำว่ำด้อยค่ำด้ำนเครดิต ธนำคำรคำนวณรำยได้ ดอกเบี้ยโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริงกับมูลค่ำ ตำมบัญชีสุทธิด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หำกสินทรัพย์ ดังกล่ำวไม่ด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตแล้ว ธนำคำรจะคำนวณรำยได้ดอกเบี้ยบนมูลค่ำตำมบัญชีดังเดิม
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อ เกิดรำยกำร (Purchased or Originated
Credit-Impaired: POCI) ธนำคำรคำนวณรำยได้ดอกเบี้ยโดยคำนวณหำอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit- Adjusted EIR) และใช้อัตรำนั้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
ปรับด้วยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต คือ อัตรำดอกเบี้ย ณ วันแรกที่รับรู้รำยกำร ที่ใช้ คิดลดประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอนำคต (รวมผลขำดทุนด้ำนเครดิต) เพื่อให้ได้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
เมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรำยกำร
รำยได้ค่ำธรรมเนียม
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมที่ได้รวมคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ธนำคำรรับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมโดย
ใช้เกณฑ์คงค้ำงเมื่อได้มีกำรให้บริกำรหรือดำเนินกำรตำมภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรรับรู้ดอกเบี้ยรับและรำยได้ค่ำธรรมเนียมด้วยเกณฑ์คงค้ำง ยกเว้นดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืมซึ่งค้ำงชำระเกินกว่ำ
สำมเดือนจะรับรู้เมื่อได้รับชำระ ธนำคำรกลับรำยกำรดอกเบี้ยค้ำงรับทั้งหมดสำหรับรำยกำรที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์คงค้ำงแล้ว
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2. การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง และรับรู้ค่ำธรรมเนียมจ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง ยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมจ่ำยที่ได้รวมคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรรับรู้ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำธรรมเนียมด้วยเกณฑ์คงค้ำง
3. เครื่องมือทางการเงิน
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรใช้ข้อกำหนดกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 งวดเปรียบเทียบปี 2562 ไม่มี
กำรปรั บ ย้ อ นหลั ง และยั ง น ำข้ อ ก ำหนดภำยใต้ ม ำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ก่ อ นมำใช้ กำรเปลี่ ย นแปลงหลั ก คื อ
ข้ อ กำหนดของกำรจั ด ประเภทและกำรด้ อ ยค่ ำ
1) กำรรับรู้เครื่องมือทำงกำรเงิน
ธนำคำรรับรู้ สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำงกำรเงิน เมื่อธนำคำรเข้ำ เป็นคู่สัญญำตำมข้อกำหนดของ
เครื่องมือนั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นวันที่มีกำรจ่ำยชำระ เงิน ให้สินเชื่อ และลูกหนี้จะรับรู้เมื่อจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
(หรือจ่ำยชำระ) ให้แก่ผู้กู้ยืม
2) กำรจัดประเภทของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี้
ธนำคำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี้เป็นสินทรัพ ย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้ว ย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของธนำคำรในกำรบริหำร
และตำมลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน โดยจัดประเภทเป็น
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย (Amortized Cost : AMC) เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้ง
สองข้อกล่ำวคือถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อกำหนด
ตำมสัญญำ ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่กำหนด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี้ รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัด
จำหน่ำยกำรวัดมูลค่ำของกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต คำนวณตำมโมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) ตำมที่อธิบำยไว้ในหัวข้อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Fair Value through
Other Comprehensive Income : FVOCI) เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อกล่ำวคือถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อกำหนดตำม
สัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยชำระเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ย
จำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด
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สิน ทรั พย์ ท ำงกำรเงิ น เหล่ำ นี้ รั บรู้ เ มื่ อเริ่ ม แรกด้ ว ยมู ลค่ ำยุ ติ ธ รรมและวั ด มู ลค่ ำ ในภำยหลั ง ด้ วยมู ลค่ ำ
ยุติธรรม กำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่ เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะแสดงเป็นรำยกำรใน
ส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ำจะจำหน่ำย ซึ่งจะรับรู้ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุน กำรวัดมูลค่ำของกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
คำนวณตำมโมเดล
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน (Fair Value Through Profit or Loss
: FVTPL) เมื่อถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรือข้อกำหนด
ตำมสั ญญำของสินทรั พย์ทำงกำรเงิน ท ำให้ เกิดกระแสเงิ นสดที่ไม่ ได้เป็ นกำรจ่ำยชำระเพี ยงเงินต้ นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี้รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
กำไรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรขำย
รับรู้เป็นกำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทุกรำยกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ธนำคำรจัดประเภท
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้ำแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่อำจมีควำม
ผันผวนของรำคำสูง เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
กำรจัดประเภทพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงประเภทได้ รำยได้ทุกประเภทรวมทั้งกำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม ที่แสดงไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่ถูกโอนไปยังกำไรหรือขำดทุน แม้เมื่อ
มีกำรจำหน่ำย ยกเว้นรำยได้เงินปันผล
3) กำรจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงิน
ธนำคำรวัดมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินนอกเหนือจำกภำระผูกพันวงเงินสินเชื่อและกำรค้ำประกันทำงกำรเงินด้วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย (AMC) หรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน (FVTPL)เมื่อเป็นหนี้สินทำงกำรเงินเพื่อ
ค้ำหรือกำหนดให้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยรับรู้ เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำยในภำยหลัง
ธนำคำรจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินเป็นถือไว้เพื่อค้ำเมื่อหนี้สินทำงกำรเงินนั้นออกเพื่อกำรทำกำไรระยะสั้น
ผ่ำนกิจกรรมเพื่อค้ำ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินที่ บริหำรจัดกำรร่วมกัน ซึ่งมีหลักฐำนใน
รูปแบบที่ผ่ำนมำของกำรทำกำไรระยะสั้น หนี้สินที่ถือไว้เพื่อค้ำรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ต้นทุนกำรทำ
รำยกำรรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิด รำยกำร และวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลัง สำหรับกำไรหรือ
ขำดทุนรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
หนี้สินทำงกำรเงินอำจถูกกำหนดให้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุนภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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- ช่วยขจัดหรือลดกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีที่ไม่สอดคล้องกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
- กลุ่มของหนี้สินทำงกำรเงิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สิน ทำงกำรเงิน ที่มีกำรบริหำร
จัดกำรและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้วยเกณฑ์มูลค่ำยุติธรรม
- หนี้สินทีป่ ระกอบด้วยอนุพันธ์แฝงหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งรำยกำร
ผลกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร (Own Credit Risk) แสดงแยกต่ำงหำกในกำไร
เบ็ดเสร็จอื่นเป็นสำรองด้ำนเครดิต ยกเว้นกรณีทำให้เกิดหรือทำให้เพิ่มกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีที่ไม่สอดคล้องกัน
ในกำไรหรือขำดทุน กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินนั้น รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิตจะแสดงใน “กำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน”
ควำมเคลื่อนไหวในมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต คำนวณจำกผลต่ำงของ
มูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันบนส่วนต่ำงของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตปัจจุบันและเมื่อเริ่มแรก
จำนวนที่แสดงไว้ในสำรองด้ำนเครดิตจะไม่โอนไปยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง เมื่อเครื่องมือเหล่ำนี้ถูกตัด
รำยกำรออกจำกบัญชี ยอดสะสมของสำรองด้ำนเครดิตจะถูกโอนไปยังกำไรสะสม
4) อนุพันธ์ทำงกำรเงิน
ตรำสำรอนุพันธ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันทำสัญญำ (Trade Date) และจัดประเภทเป็นเพื่อค้ำ
เว้นแต่ธนำคำรกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและจัดเป็น
ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตรำสำรอนุพันธ์จะถูกวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้เป็น กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน ยกเว้นมีกำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
อนุพันธ์แฝง
อนุพันธ์แฝงเป็นส่วนหนึ่งของตรำสำรกำรเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วย
สัญญำหลักที่มิใช่ตรำสำรอนุพันธ์
สัญญำแบบผสมที่ เป็ นสิน ทรั พย์ท ำงกำรเงิน จะถูกจั ดประเภททั้งสั ญญำรวมอนุ พัน ธ์แฝงตำมโมเดลธุ รกิ จ
(Business Model) ของธนำคำร และตำมลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สำหรับอนุพันธ์ที่แฝงในสัญญำหลักที่เป็นหนี้สินทำงกำรเงิน อนุพันธ์แฝงจะถูกรับรู้แยกออกจำกสัญญำหลัก
เสมือนเป็นตรำสำรอนุพันธ์เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและควำมเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสัญญำหลัก
- เมือ่ แยกออกจำกสัญญำหลักยังมีลักษณะตรงตำมนิยำมของตรำสำรอนุพันธ์ และ
- ตรำสำรกำรเงินแบบผสมนี้ไม่ได้ถูกรับรู้และวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
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5) กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ก) สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หำกธนำคำรประเมินว่ำกระแสเงินสดของสินทรัพย์มี
ควำมแตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนัยสำคัญ สินทรัพย์ทำงกำรเงินเดิมจะถูกตัดออกจำกบัญชีและรับรู้สินทรัพย์
ทำงกำรเงินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเดิมที่ถูกตัดออก
และสินทรัพย์ทำงกำรเงินใหม่ รับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
หำกกระแสเงินสดไม่แตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนัยสำคัญ ธนำคำรปรับมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินใหม่ และรับรู้ผลต่ำงที่ได้จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำ ทำงบัญชี เป็นกำไรหรือขำดทุนจำกกำรปรับ
สัญญำในกำไรหรือขำดทุน ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของขำดทุนจำกำรด้อยค่ำ
ข) หนี้สินทำงกำรเงิน
ธนำคำรตัดหนี้สินทำงกำรเงิน ออกจำกบัญชีเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำทำให้กระแสเงินสด
ของหนี้ สินมีกำรเปลี่ ยนแปลงแตกต่ำงจำกเดิม อย่ำงมี นัยสำคั ญ หนี้ สินทำงกำรเงิ นใหม่ ตำมเงื่ อนไขที่
เปลี่ยนแปลงรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินทำงกำรเงินที่ถูก ตัดออกและ
หนี้สินทำงกำรเงินใหม่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
หำกกระแสเงินสดของหนี้สินมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงมีนัยสำคัญ ธนำคำรปรับปรุง
มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินให้สะท้อนมูลค่ำปัจจุบัน สุทธิของกระแสเงินสดที่ได้ทบทวนใหม่และคิดลดด้วย
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม และรับรูจ้ ำนวนเงินที่เกิดขึน้ จำกกำรปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีในกำไรหรือขำดทุน
6) กำรหักกลบ
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเมื่อธนำคำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ในกำรหักกลบจำนวนดังกล่ำว และตั้งใจที่จะชำระด้วยเกณฑ์สุทธิ หรือรับรู้สินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
7) กำรตัดรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
ธนำคำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เมื่อกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์หมดลง หรือมีกำรโอนย้ำย
สิทธิที่จะรับกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ควำมเป็นเจ้ำของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรำยกำรออกไป ดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นหรือที่คงอยู่ จำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ที่โอนย้ำย ธนำคำรจะรับรูแ้ ยกเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน
หนี้สินทำงกำรเงินถูกตัดรำยกำร เมื่อธนำคำรได้สิ้นสุดภำระผูกพันหรือสัญญำถูกยกเลิกหรือหมดอำยุ
8) กำรตัด หนี้สูญ
กำรตัดจำหน่ำยหนี้เป็นสูญ (เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมด) กระทำในงวดที่ธนำคำรพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บหนี้รำย
นั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อธนำคำรพิจำรณำว่ำผู้กู้ไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรำยได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ำยชำระ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกตัดสูญธนำคำรยังคงดำเนินกำรบังคับคดี เพื่อให้เป็นไป
ตำมขั้นตอนของธนำคำรในกำรเรียกคืนเงินที่ค้ำงชำระ
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4. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญของธนำคำรสำหรับกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 โดยนำแบบจำลองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นมำใช้
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 แทนแนวทำงของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)
งบกำรเงินที่นำมำเปรียบเทียบไม่มีกำรปรับปรุงย้อนหลังตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรใช้โมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Losses (ECL) Model) และ
ส่วนเพิ่มจำกกำรบริหำรจัดกำร (Management Overlay) เนื่องจำกโมเดลไม่รองรับกำรกันสำรองด้อยค่ำสำหรับ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทหนี้ รวมถึงภำระผูกพันเงินให้สินเชื่อและสัญญำค้ำประกันทำงกำรเงิน ซึ่งวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย (AMC) และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ทำโดยจัดสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เป็น 3 ชั้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตนับตั้งแต่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก
ก) ชั้นที1่ : ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Performing)
สำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตซึ่งไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงนับตั้งแต่รับรู้รำยกำรเมื่อ
เริ่มแรก และเป็นฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ที่ไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิตตั้งแต่เริ่มแรก ธนำคำรกันสำรองด้วย
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดกำรผิดนัดชำระภำยใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ
ข) ชั้นที่ 2 : มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Under-Performing)
สำหรับฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตซึ่งมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตนับตั้งแต่รับรู้
รำยกำรเมื่อเริ่มแรก แต่ไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
ค) ชั้นที่ 3 : กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินถูกประเมินว่ำด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด
ผลเสียหำยต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของสินทรัพย์นั้นเกิดขึ้น สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิด
กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ธนำคำรรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตลอดอำยุของสินทรัพย์ ทำง
กำรเงินนั้น
กำรกำหนดชั้นในกำรด้อยค่ำ
ณ วั นที่ใ นรำยงำน ธนำคำรประเมิน ว่ำสิ นทรั พย์ท ำงกำรเงินมี ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตเพิ่มขึ้ นอย่ ำงมี นัยสำคั ญ
นับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระตลอดอำยุที่คำดของ
สินทรัพย์ ระหว่ำงวันที่ในรำยงำนและวันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก และพิจำรณำข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลที่
สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้อง ธนำคำรให้ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำข้อบ่งชี้ (Indicator) ที่จะส่งผลต่อกำรลดลงของ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้หรือกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยพิจำรณำข้อบ่งชี้
สำคัญทั้งเชิงปริมำณเชิงคุณภำพ ซึ่งครอบคลุมทั้งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ไปข้ำงหน้ำ
ด้วย (Forward-Looking Analysis) รวมถึงใช้ระบบกำรจัดระดับควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อภำยในของธนำคำร และ
ระบบกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของภำยนอก
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ธนำคำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นรำยสัญญำหรือเป็นรำยกลุ่ม สำหรับกำร
ประเมินกำรด้อยค่ำแบบรำยกลุ่ม ธนำคำรจัดกลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีลักษณะของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ร่วมกัน โดยพิจำรณำจำกประเภทของสัญญำ กำรจัดระดับควำมเสี่ ยงด้ำนสินเชื่อ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก
อุตสำหกรรม ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของผู้กู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์ทำงกำรเงินมีกำรโอนย้ำยชั้นตำมคุณภำพด้ำนเครดิตที่ลดลง หำกในเวลำต่อมำคุณภำพด้ำนเครดิตของ
สินทรัพย์ดีขึ้นและข้อบ่งชี้ของกำรเพิ่ มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต นับตั้งแต่รับรู้รำยกำรเมื่อ
เริ่ ม แรกหมดไป ธนำคำรจั ด ชั้ น เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ของควำมเสี่ ย งด้ ำ นเครดิ ต
(Performing)
กำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินที่คำดว่ำจะไม่ได้รับทั้งหมดตลอดอำยุที่
คำดของสินทรัพย์ทำงกำรเงินถ่วงน้ำหนักด้วยควำมน่ำจะเป็นคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม ณ วันเริ่มต้น
กล่ำวคือ คำนวณจำกประมำณกำรฐำนะควำมเสี่ยงเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ คูณด้วยควำมน่ำจะเป็นที่จะมีกำรผิดนัด
ชำระ และร้อยละของควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม
ณ วันเริ่มต้น โดยคำนวณภำยใต้แต่ละสถำนกำรณ์ที่เป็นไปได้
- ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดชำระหนี้ (Probability of Default : PD) : กำรประมำณโอกำสของกำรที่ลูกหนี้ไม่
ชำระเงินตำมสัญญำในช่วงเวลำที่กำหนด
- ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ (Loss Given Default : LGD) : กำรประมำณค่ำควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในกรณีที่มีกำรไม่ชำระเงินตำมสัญญำในช่วงเวลำที่กำหนด ค่ำควำมเสียหำยดั งกล่ำวเป็น
ผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดที่ถึงกำหนดชำระตำมสัญญำ และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดว่ำจะได้รับ รวมถึง
มูลค่ำที่อำจได้รับจำกหลักประกัน
- ฐำนะควำมเสี่ยงเมื่อมีกำรผิดนัดชำระ (Exposure At Default : EAD) : กำรประมำณจำนวนเงินของวันที่ไม่
ชำระเงินตำมสัญญำในอนำคต โดยคำนึงถึงกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของจำนวนเงินหลังจำกวันที่ใน
รำยงำนอันเนื่องมำจำกกำรชำระคืนเงินหรือจำนวนเงินที่คำดว่ำจะมีกำรเบิกใช้เพิ่มเติมตำมวงเงินที่คงเหลือ
ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ธนำคำรพิจำรณำผลขำดทุนในอดีตปรับปรุงด้ว ยข้อมูล
ที่สังเกตได้ในปัจจุบัน อีก ทั้ง คำดกำรณ์สภำวะกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ในอนำคตด้ว ย โดยใช้ข้อ มูลสนับ สนุน ที่มี
ควำมสมเหตุสมผล กำรใช้ดุลยพินิจจำกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรประมำณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ กำรใช้ ตั ว แปร
ทำงเศรษฐกิ จ มหภำคร่ ว มในกำรคำนวณ โดยหลั ก ได้ แ ก่ แ ต่ ไ ม่ จำกั ด เพี ย ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
อัตรำกำรว่ำงงำน ดัชนีรำคำอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น
ในกรณีของตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนำคำรรับรู้กำรกันสำรองใน
กำไรขำดทุน และค่ำ เผื่อ กำรด้อ ยค่ำ ในจำนวนเดีย วกัน ในกำไรขำดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น โดยมู ลค่ำ ตำมบัญ ชีข อง
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ดังกล่ำวในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินยังแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม
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กำรวัดผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสัญญำค้ำประกันทำงกำรเงินพิจำรณำจำกจำนวนเงินที่คำดว่ำ
จะจ่ำยชำระให้กับผู้ที่ได้รับกำรค้ำประกัน สุทธิด้วยจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับภำระผูกพันวงเงินสินเชื่อ คือมูลค่ำปัจจุบันของผลต่ำงระหว่ำง
กระแสเงินสดตำมสัญญำที่ถึงกำหนดชำระหำกมีกำรเบิกใช้วงเงิน และกระแสเงินสดที่ธนำคำรคำดว่ำจะได้รับ
ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ธปท. อนุญำตให้ธนำคำรจัดประเภทเงินกู้ยืมและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมเกณฑ์แต่ละบัญชี หรือตำมเกณฑ์
ลูกค้ำแต่ละรำย ตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ธนำคำรเลือกที่จะจัดประเภทเงินกู้ยืมและตั้งค่ำเผื่อหนี้ส งสัยจะสูญตำม
เกณฑ์ลูกค้ำแต่รำย ซึ่งเงินกู้ยืมทั้งหมดถูกแยกประเภทตำมประเภทที่มีคุณภำพต่ำสุดของลูกค้ำรำยนั้นๆ และค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจะคิดจำกกำรจำแนกของเงินกู้ยืม ธนำคำรยังทบทวนเงินกู้ยืมและภำระผูกพันด้วยวิธีเชิงปริมำณซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทำงของ ธปท.
5. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ และเครื่องมือทำงกำรเงินต่ำง ๆ ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกสินทรัพย์ หนี้สิน
รำยกำรนอกงบดุล ฐำนะสุทธิ หรือ กระแสเงินสด โดยสำมำรถเลือกใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงสำหรับ รำยกำรที่
มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedged Item) และรำยกำรที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging Instrument) เมื่อเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง ควำมสัมพันธ์ของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมีดังนี้
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือสัญญำผูกมัด
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนำคตที่อำจเกิดขึ้นค่อนข้ ำงแน่ ซึ่งส่งผลต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือ
รำยกำรทีค่ ำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นค่อนข้ำงแน่
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ธนำคำรพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่
ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงลักษณะของควำมเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจน
ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ธนำคำรใช้เกณฑ์คงค้ำงสำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอแบบเปิด (Open Portfolio)
1) กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรม
ธนำคำรรับรูก้ ำรเคลื่อนไหวในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและของรำยกำรที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในงบกำไรขำดทุน กำรเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกควำมเสี่ยงที่มีกำรป้องกันของ
รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ ยงถือเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง
เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงหมดอำยุ ถูกขำย ถูกยกเลิกสัญญำ หรือถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงแล้ว ส่วนปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่มีกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงจะถูกตัดจำหน่ำยไปยังงบกำไรขำดทุนด้วยเกณฑ์อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เมื่อรำยกำรที่มี
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กำรป้องกันควำมเสี่ยงถูกตัดรำยกำรออกจำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ส่วนปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมที่ยังมิได้ตัด
จำหน่ำยจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขำดทุน
2) กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
ธนำคำรรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง
เป็นสำรองสำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดภำยใต้ส่วนของเจ้ำของ และรับรู้กำไรขำดทุนที่
เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลทันทีในงบกำไรขำดทุน สำรองสำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
ในส่วนของเจ้ำของจะถูกโอนไปยังงบกำไรขำดทุนในงวดบัญชีที่รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงนั้นมีผลต่อ
งบกำไรขำดทุน
เมื่อเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงหมดอำยุ ถูกขำย ยกเลิกสัญญำ หรือ ถูกใช้สิทธิ หรือเมื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงแล้ว สำรองสำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดใน
ส่วนของเจ้ำของจะคงอยู่ในส่วนของเจ้ำของ โดยรับรู้ในงบกำไรขำดทุน ในงวดเดียวกับที่มีกำรรับรู้ รำยกำร
คำดกำรณ์ในงบกำไรขำดทุน และเมื่อคำดว่ำรำยกำรคำดกำรณ์จะไม่เกิดขึ้น ผลสะสมของกำไรหรือขำดทุนที่อยู่
ในส่วนของเจ้ำของ ณ ขณะนั้นจะถูกโอนไปยังงบกำไรขำดทุนทันที
3) กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศบันทึกคล้ำยคลึงกับกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด กำไรหรือขำดทุนจำกเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับส่วนของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นสำรองของกำรแปลงค่ำ เงินตรำต่ำงประเทศภำยใต้ส่วนของเจ้ำของ กำไร
หรือขำดทุนที่สัมพันธ์กับส่วนของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขำดทุน เมื่อกำร
ดำเนินงำนในต่ำงประเทศถูกยกเลิก ผลสะสมของกำไรและขำดทุนสะสมที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในส่วนของเจ้ำของ
จะโอนไปยังงบกำไรขำดทุน
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ทั้งนี้ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานในกลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง การเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1 มกราคม 2563 แสดงตามตาราง ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์

การวัดมูลค่า
(เดิม)

รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

1), 2), 3)
4), 5), 6)

เงินลงทุนสุทธิ
7),8),10),
11),12)

9)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน ผ่ำนกำไรขำดทุน
/เกณฑ์คงค้ำง /เกณฑ์คงค้ำง
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
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58,090

-

-

-

58,090

-

58,090

472,349

-

-

-

472,349

1,092

473,441

-

48,591

-

-

48,591

9,177

57,768

49,807

607

-

-

50,414

545

50,959

13,613

(10,993)

(2,620)

-

-

-

-

574,168

(7,931)

8,453

-

574,690

2,697

577,387

59,916

(30,274)

(5,833)

-

23,809

(8)

23,801

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
ภำระของลูกค้ำจำกกำรรับรอง
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หลักประกันที่นำไปวำงกับ
คู่สัญญำทำงกำรเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

การวัดมูลค่า
(เดิม)

งบการเงินรวม
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9
1,737

-

-

1,891,046
1,627
รำยกำรในงบดุล รำยกำรนอกงบดุล
9,363
40,754
1,760
4,542

-

-

17,507
20,464
3,216,743

-

-

รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
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-

1,737

-

1,737

(1,627)
-

1,891,046
9,363
40,754
1,760
4,542

5,284
2,947

1,896,330
9,363
40,754
1,760
7,489

(1,627)

17,507
20,464
3,215,116

21,734

17,507
20,464
3,236,850

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

หนี้สิน
เงินรับฝำก

รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
หนิ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ
ขำดทุน
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง
ประมำณกำรหนี้สิน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น

การวัดมูลค่า
(เดิม)

13)
4)

งบการเงินรวม
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
ขำดทุน
/ เกณฑ์คงค้ำง / เกณฑ์คงค้ำง
รำคำทุน
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย
รำยกำรในงบดุล รำยกำรนอกงบดุล
-

รวมหนี้สิน
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2,370,792

-

-

-

2,370,792

-

2,370,792

134,347

-

-

-

134,347

-

134,347

5,523

-

-

-

5,523

-

5,523

-

8,930

-

-

8,930

11,176

20,106

37,837

-

-

-

37,837

1,599

39,436

144,681
1,627
18,702
2,364
72,754
2,788,627

(8,227)
(703)
-

-

136,454
18,702
2,364
72,051
2,787,000

5,758
1,042
19,575

136,454
24,460
3,406
72,051
2,806,575

(1,627)
(1,627)

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

การวัดมูลค่า
(เดิม)

งบการเงินรวม
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

ส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของธนำคำร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
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19,088
56,346

-

-

-

19,088
56,346

-

19,088
56,346

34,472

(1,852)

112

-

32,732

943

33,675

24,000
106,500
187,345
427,751
365
428,116
3,216,743

1,852
-

(112)
-

(1,627)

24,000
106,500
189,085
427,751
365
428,116
3,215,116

1,214
2,157
2
2,159
21,734

24,000
106,500
190,299
429,908
367
430,275
3,236,850

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

1), 2), 3)
4), 5), 6)

เงินลงทุนสุทธิ
7),8),
10),11)

9)

รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน ผ่ำนกำไรขำดทุน
/เกณฑ์คงค้ำง /เกณฑ์คงค้ำง
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เบ็ดเสร็จอื่น
รำคำทุน
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมสุทธิ
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58,013

-

-

-

58,013

-

58,013

442,584

-

-

-

442,584

946

443,530

-

43,324

-

-

43,324

9,483

52,807

49,687

607

-

-

50,294

545

50,839

8,518

(8,518)

-

-

-

-

-

556,797

(6,239)

5,817

-

556,375

2,619

558,994

45,220

(29,174)

(5,817)

-

10,229

(6)

10,223

38,415

-

-

-

38,415

-

38,415

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
ภำระของลูกค้ำจำกกำรรับรอง
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หลักประกันที่นำไปวำงกับ
คู่สัญญำทำงกำรเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9
รำคำทุน
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย
1,836,722
1,836,722
4,951
1,841,673
104
(104)
รำยกำรในงบดุล รำยกำรนอกงบดุล
8,368
8,368
8,368
39,505
39,505
39,505
1,673
1,673
1,673
3,360
3,360
2,886
6,246
17,419
16,976
3,123,361
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-

-

(104)

17,419
16,976
3,123,257

21,424

17,419
16,976
3,144,681

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

หนี้สิน
เงินรับฝำก

รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและ
ตลำดเงิน
หนิ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ
ขำดทุน
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง
ประมำณกำรหนี้สิน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

13)
4)

รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
ขำดทุน
/ เกณฑ์คงค้ำง / เกณฑ์คงค้ำง
รำคำทุน
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย
รำยกำรในงบดุล รำยกำรนอกงบดุล
-

รวมหนี้สิน
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2,316,035

-

-

-

2,316,035

-

2,316,035

129,277

-

-

-

129,277

-

129,277

5,488

-

-

-

5,488

-

5,488

-

8,227

-

-

8,227

11,176

19,403

37,371

-

-

-

37,371

1,599

38,970

144,316
104
18,428
2,158
51,721
2,704,898

(8,227)
-

-

136,089
18,428
2,158
51,721
2,704,794

5,291
1,043
19,109

136,089
23,719
3,201
51,721
2,723,903

(104)
(104)

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
โอนย้ายประเภท (ไปยัง) มาจาก
การวัดมูลค่า การวัดมูลค่า มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่า
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี การวัดมูลค่า มูลค่าตามบัญชี
(เดิม)
ตาม TFRS 9 บัญชี ณ วันที่ ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน ตัดจาหน่าย ภายหลังการ
ใหม่
ณ วันที่
(ใหม่)
31 ธันวาคม กาไรหรือ กาไรขาดทุน
โอนย้าย
1 มกราคม 2563
2562
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ประเภท
ภายใต้ TFRS 9

ส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
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19,088
56,346

-

-

-

19,088
56,346

-

19,088
56,346

40,384

(1,817)

-

-

38,567

854

39,421

24,000
106,500
172,145
418,463
3,123,361

1,817
-

-

(104)

24,000
106,500
173,962
418,463
3,123,257

1,461
2,315
21,424

24,000
106,500
175,423
420,778
3,144,681

หมำยเหตุ :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ ภำยใต้ TFRS 9 มีโมเดลทำงธุรกิจเพื่อกำรหำกำไรจำกกำรขำยในระยะสั้น จัดประเภทเป็นวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และเงินลงทุนในตรำสำรทุนประเภทเผื่อขำยหรือเงินลงทุนทั่วไปที่เข้ำนิยำมกำรเป็นตรำสำรหนี้ตำม TAS 32 ซึ่งกระแสเงินสดตำมสัญญำไม่ได้เป็นกำรรับเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด ภำยใต้ TFRS 9 จัดประเภทเป็นวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดที่เป็นเงินลงทุนทั่วไป ภำยใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรอนุพันธ์ที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งวัดมูลค่ำตำมเกณฑ์คงค้ำง ภำยใต้ TFRS 9 วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นที่เป็นตรำสำรทุนประเภทเผื่อขำย ภำยใต้ TFRS 9 เป็นสินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์และวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นที่เป็นเงินลงทุนทั่วไป ภำยใต้ TFRS 9 เป็นสินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์และวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขำย ภำยใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์กำรถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย และกระแสเงินสดตำมสัญญำของเงินลงทุ นดังกล่ำวเป็นกำรรับ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด จัดประเภทเป็นวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่เป็นเงินลงทุนทั่วไป ที่เข้ำนิยำมกำรเป็นตรำสำรหนี้ ตำม TAS 32 และภำยใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์กำรถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย และกระแสเงินสด
ตำมสัญญำของเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรรับเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด จัดประเภทเป็นวัดมูลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ภำยใต้ TFRS 9 มีโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์กำรถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และกระแสเงินสดตำมสัญญำของเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรรับเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด จัดประเภทเป็นรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขำย ภำยใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดที่เป็นเงินลงทุนทั่วไป ภำยใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ ภำยใต้ TFRS 9 เลือกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรหนี้ที่ออก ภำยใต้ TFRS 9 ถูกกำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน เพื่อลดผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำทำงบัญชีที่ไม่สอดคล้องกัน
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ผลกระทบจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของและกำไรสะสม มีดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
ผลกระทบจำกกำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับเงินลงทุน
ในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
ผลกระทบจำกกำรใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับเงินลงทุน
ในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจาก
เงินสารอง ผลสะสมจากการ
การเปลี่ยนแปลง สาหรับการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ป้องกัน
มูลค่ายุติธรรมของ
ความเสี่ยง หนี้สินทางการเงิน
ด้านกระแส
ที่กาหนดให้วัด
เงินสด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุนอัน
เนื่องมาจากความ
เสี่ยงด้านเครดิต
28,135
2,027
(2,745)
(1,505)
445
610
(89)
29,178

(89)
356

549
(2,196)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจาก
เงินสารอง ผลสะสมจากการ
การเปลี่ยนแปลง สาหรับการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ป้องกัน
มูลค่ายุติธรรมของ
ความเสี่ยง หนี้สินทางการเงิน
ด้านกระแส
ที่กาหนดให้วัด
เงินสด
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือ
ขาดทุนอัน
เนื่องมาจากความ
เสี่ยงด้านเครดิต
28,036
1,852
(2,745)
(1,505)
445
600
(70)
28,913
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(89)
356

549
(2,196)

หน่วย : ล้านบาท
กาไรสะสม

317,845
360
1,060
1,534
320,799
หน่วย : ล้านบาท
กาไรสะสม

302,645
764
1,060
1,454
305,923

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 นำมำถือปฏิบัติแทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนำคำรในฐำนะผู้เช่ำ รับรู้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระตำมสัญญำเช่ำ และรับรู้สินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ (Right-of-use assets) ด้วยมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำรวมกับต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก และตัด
จำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอันเนื่องมำจำกมีกำรรับรู้ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 4,733 ล้ำนบำท และจำนวน 4,236 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
งบกำรเงินเฉพำะของธนำคำรจำนวน 4,152 ล้ำนบำท และจำนวน 3,737 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

4. มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติในตลำดหลัก
ระหว่ำงผูร้ ่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ในกรณีที่ไม่มีตลำดหลัก ใช้รำคำในตลำดที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ธนำคำรสำมำรถเข้ำทำรำยกำรได้
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีกำรเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องถูกกำหนดด้วยรำคำเสนอซื้อขำย ตลำดที่มีสภำพคล่อง
เป็นตลำดที่มีควำมถี่และปริมำณกำรซื้อขำยเพียงพอในกำรให้ข้อมูลรำคำอย่ำงต่อเนื่อง หำกตลำดไม่มีสภำพคล่องหรือสินทรัพย์
หรือหนี้สินไม่ได้ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง ธนำคำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติฐำน
ที่ผู้ร่วมตลำดใช้ในกำรกำหนดรำคำสินทรัพย์หรือหนี้สิน และพิจำรณำปรับปรุงมูลค่ำในกรณีที่เหมำะสมเพื่อให้ได้มูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมระดับของลำดับชั้นของมูลค่ำ ยุติธรรม ณ วันที่
31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ระดับ 1
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรอนุพันธ์

31 มีนาคม 2563
ระดับ 2 ระดับ 3

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รวม

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

2,412
467
76,450

29,700
58,042
503,704

39,523
22
8,668

71,635
58,531
588,822

85,478

50,315
502,855

-

50,315
588,333

932
402

20,114
71,559

-

21,046
71,961

361

39,052

-

39,413

- 34 -

ระดับ 1
รำยกำรที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
หนี้สินทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรอนุพันธ์

31 มีนาคม 2563
ระดับ 2 ระดับ 3

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

รวม

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

1,302
467
74,375

27,819
58,391
483,398

38,700
22
8,658

67,821
58,880
566,431

80,384

50,201
484,931

-

50,201
565,315

-

20,114
71,432

-

20,114
71,432

-

38,958

-

38,958

กำรกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1 - รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับ 2 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมู ลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจำกตลำด (Observable data)
เป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3 - มูลค่ำที่ได้จำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่มีในตลำด (Unobservable data) เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
วิธีกำรและข้อสมมติฐำนที่ธนำคำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรม
มีดังนี้
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ใช้รำคำซื้อขำยในตลำด หรือเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดสำหรับ
เครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะและวันครบกำหนดใกล้เคียงกัน หรือรำคำประเมินของสถำบันที่เชื่อถือได้
กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในประเทศและจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนของตรำสำรหนี้ที่ใช้อ้ำงอิงที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย สำหรับตรำสำรหนี้ที่มิได้จดทะเบียน
ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะใช้อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของสถำบันกำรเงินที่เชื่อถือได้ 3 แห่ง
- ตรำสำรหนี้ที่ออกจำหน่ำยในต่ำงประเทศใช้รำคำประเมินของสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้
กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมีรำคำตลำดที่ระบุได้โดยง่ำย มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อครั้งสุดท้ำย
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อสิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของวันที่รำยงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีรำคำเสนอซื้อครั้งสุดท้ำย
จะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ำยแทน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำรับซื้อคืน ณ วันที่รำยงำน
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ในกำรใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ธนำคำรมีกำรปรับปรุงมูลค่ำ (Valuation Adjustment) เมื่อพิจำรณำว่ำมีบำงปัจจัยที่ผู้ร่วมตลำด
ใช้ในกำรกำหนดรำคำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ปัจจัยที่นำมำพิจำรณำ เช่น ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอซื้อ
และรำคำเสนอขำย ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ และสภำพคล่อง เป็นต้น
5. การดารงเงินกองทุน
ธนำคำรมีนโยบำยในกำรดำรงฐำนะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจภำยใต้กรอบ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด โดยธนำคำรมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ อย่ำ งสม่ำเสมอ เพื่อประกอบกำรวำงแผนกำรดำเนินกำรด้ำน
เงินกองทุนตำมควำมเหมำะสม
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. ได้กำหนดให้ธนำคำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) เพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ โดยให้
ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนเพิ่ม
มำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 และในเดือนกันยำยน 2560 ธปท. ได้ออกประกำศเรื่อง แนวทำงกำรระบุและ
กำรกำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs)
โดยกำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำม
เสียหำย (Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมจำกกำร
ดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีกร้อยละ 1 โดยให้ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่
1 มกรำคม 2562 และดำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตรำส่วนกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ
และเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤตต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นดังนี้
อัตราร้อยละ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

มำกกว่ำ 8.0
มำกกว่ำ 9.5
มำกกว่ำ 12.0

มำกกว่ำ 7.5
มำกกว่ำ 9.0
มำกกว่ำ 11.5

นอกจำกนี้ ธปท. อำจกำหนดให้มีกำรดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเสี่ยงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขำลง
(Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนตำม
กฎหมำยตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดตำมแนวทำง Basel III ดังนี้
อัตราร้อยละ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

15.67
15.67
18.48
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17.01
17.01
20.04

15.72
15.72
18.58

17.14
17.14
20.20

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
ทุนชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินสำรองที่จัดสรรจำกกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
392,914
406,529
383,530
399,842
392,840
406,463
383,530
399,842
19,088
19,088
19,088
19,088
56,346
56,346
56,346
56,346
24,500
24,000
24,500
24,000
106,500
106,500
106,500
106,500
177,301
170,789
162,101
157,182
20,044
33,678
24,593
39,600
(10,939)
(3,938)
(9,598)
(2,874)
74
66
-

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

70,385

72,211

69,738

71,420

463,299

478,740

453,268

471,262

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับกำรให้สิ นเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้
รำยใหญ่
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมประกำศ ธปท. เรื่อง กำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
และเรือ่ งกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง
ช่องทำงที่เปิดเผยข้อมูล www.bangkokbank.com/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทำงกำรเงิน/Basel III-หลักกำรที่ 3
วันที่เปิดเผยข้อมูล 30 เมษำยน 2563
ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่สำคัญ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ในส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรรับชำระหนี้/
สินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรโอนเข้ำกำไรสะสม
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดของ
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรตัดจำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ

6.2

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
(18,855)

4,213

(18,281)

4,174

390
235

281
232

390
234

281
231

(11,379)
8

2,305
65

(11,379)
8

2,305
65

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
6.2.1 สินทรัพย์ทำงกำรเงินเพื่อค้ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ประกอบด้วย

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
อื่น ๆ
รวม

6.2.2

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
26,682
380
1,111
94
28,267

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563
26,682
380
27,062

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
35,183
8,184
43,367

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563
32,974
7,785
40,759

อื่น ๆ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ประกอบด้วย

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
รวม
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6.3

เงินลงทุนสุทธิ
6.3.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วย

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวม

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย

24,442
2,535
26,977
(11)
26,966

7,031
1,777
8,808
(8)
8,800

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

334,266
64,590
120,371
7,631
526,858
879

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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40,474
11,204
10,286
61,964
615,788

334,266
64,590
100,154
7,631
506,641
849
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

38,398
11,204
10,188
59,790
575,231

เงินลงทุนเพื่อค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
รวม

เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
อืน่ ๆ
รวม

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจไทย
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวม

เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

8,320
198
5,095
13,613

8,320
198
8,518

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

327,327
66,072
113,747
47,141
9,844
10,589
574,720

327,327
65,520
98,068
47,141
9,844
8,897
556,797

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

19,328
3,929
23,257

7,032
3,197
10,229

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน

8,689
36,029
44,718
(8,611)
36,107

7,839
35,763
43,602
(8,611)
34,991

647,697

610,535

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำร
ดำรงอยู่ของกิจกำรหรือบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีผลกำร
ดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่ เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำนวน 30 บริษัท และจำนวน 32 บริษัท โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนในรำคำทุน 256 ล้ำนบำท โดย
ธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้ว 256 ล้ำนบำท และบริษัทเหล่ำนี้มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 0 ล้ำนบำท
ณ วัน ที่ 31 มีน ำคม 2563 และวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 ธนำคำรมีเ งิน ลงทุน ในบริษัท จดทะเบีย นใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนตำมบัญชี 4 ล้ำนบำท และมูลค่ำยุติธรรม 0 ล้ำนบำท โดยธนำคำรได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ไว้แล้ว 4 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2547 ธนำคำรมีกำรโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยที่ได้รับจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
บำงส่ ว นให้ แ ก่ บริ ษั ท บริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ ท วี จำกั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของธนำคำรตำมรำคำปิ ด ของ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 28 ธัน วำคม 2547 จำนวน 3,323 ล้ำ นบำท ธนำคำรบัน ทึก
เงินสดรับจำกกำรโอนเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหนี้สินอื่น และบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้
บริ ษัท ย่อ ยภำยใต้ หลั กทรัพ ย์เ ผื่อ ขำย ตำมแนวปฏิ บัติ ทำงบั ญชี เกี่ ยวกับ กำรโอนและกำรรับ โอนสิ นทรัพ ย์
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีหนี้สินอื่นจำกรำยกำรดังกล่ำว
คงเหลือ จำนวน 328 ล้ำนบำท
6.3.2

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท อื่น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชำระแล้วและไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำแนก
เป็นกลุ่ม ดังนี้

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
อื่น ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
12
12
12
12
187
187
187
187
41
41
41
41
2,291
2,243
2,291
2,243
2,531
2,483
2,531
2,483
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6.4

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

บริษัทร่วม
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ชื่อบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ประเภท ประเภท ร้อยละของหลักทรัพย์
เงินลงทุน
เงินลงทุน
ธุรกิจ หลักทรัพย์ ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุน)
(วิธีส่วนได้เสีย)
ที่ลงทุน
และทางอ้อม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
บริกำร
ธุรกิจกำรเงิน
บริกำร
บริกำร
บริกำร

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

22.17
35.88
30.00
14.26
69.08

22.17
35.88
30.00
14.26
69.08

118
201
15
13
362
709
(2)
707

118
201
15
13
362
709
(2)
707

105
818
462
291
74
1,750
1,750

109
820
441
273
94
1,737
1,737

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ประเภทหลักทรัพย์ ร้อยละของหลักทรัพย์
เงินลงทุน
ที่ลงทุน
ที่ลงทุนทางตรง
(วิธีราคาทุน)
และทางอ้อม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
ธุรกิจกำรเงิน
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ธนำคำร
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริหำรสินทรัพย์
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
ธนำคำร
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ธุรกิจกำรเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
หลักทรัพย์
บริษัทร่วม
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริกำร
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
ธุรกิจกำรเงิน
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริกำร
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริกำร
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บริกำร
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

- 42 -

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.91

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
99.91

2
9,261
2,500
19,585
1,500
183
4,772

2
9,261
2,500
19,585
1,500
183
4,772

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

22.17
35.88
30.00
14.26
69.08

22.17
35.88
30.00
14.26
69.08

118
201
15
13
362
38,512
(97)
38,415

118
201
15
13
362
38,512
(97)
38,415

ในเดือนกันยำยน 2561 ธนำคำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำ
200,000,000 บำท ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของธนำคำรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.08 อย่ำงไรก็ต ำมธนำคำรยัง คง
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เนื่องจำกธนำคำรมีเพียงอำนำจในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรแต่ไม่ถึง
ระดับควบคุม และธนำคำรมีควำมตั้งใจจะขำยหุ้นที่ซื้อเพิ่ม จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ 100,000,000 บำท คืนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมหลังจำกผู้ถือหุ้นเดิมได้รับอนุมัติเพิ่มกำรลงทุนจำกหน่วยงำนที่กำกับดูแลแล้ว เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม
ไว้ที่ร้อยละ 49.99
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
242
202
242
202

กำไรสุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม

6.5 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
6.5.1 จำแนกตำมประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชี
100,881
103,798
เงินให้กู้ยืม
1,597,344
1,545,217
ตั๋วเงิน
416,230
410,616
อื่น ๆ
1,495
1,678
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
2,115,950
2,061,309
บวก ดอกเบี้ยค้ำงรับและรำยได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
5,311
4,013
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
2,121,261
2,065,322
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(166,059)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
(174,276)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,955,202
1,891,046
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
100,278
103,048
1,545,956
1,493,427
410,208
404,930
1,495
1,678
2,057,937
2,003,083
5,162
3,894
2,063,099
2,006,977
(162,075)
1,901,024

(170,255)
1,836,722

6.5.2

จำแนกตำมประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562

กำรเกษตรและเหมืองแร่
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
อื่น ๆ
รวม

6.5.3

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
62,654
61,569
60,407
59,421
801,718
755,979
773,469
729,176
205,235
200,736
197,577
192,628
495,693
470,159
487,007
460,719
249,845
251,197
249,826
251,179
300,805
321,669
289,651
309,960
2,115,950
2,061,309
2,057,937
2,003,083

จำแนกตำมประเภทกำรจัดชั้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อ
และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563
2,536,194
2,453,403
85,240
83,941
2,621,434
2,537,344

รำยกำรที่ไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
รำยกำรที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
รวม

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 มียอดคงเหลือเงินให้สินเชื่อที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ แล้ว
จำนวน 6,500 ล้ำนบำท
6.5.4

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีเ งินให้สินเชื่อที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตโดยรวมรำยกำรเงินให้กู้ยืมระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ ดังนี้

เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ก่อนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
หลังหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อรวมที่มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตสุทธิต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
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85,240

79,149

83,941

78,093

3.48

3.39

3.51

3.44

36,245

28,368

35,806

28,203

1.51

1.24

1.53

1.27

6.6

หนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ธนำคำรมีหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน เป็นหนี้สินทำงกำรเงิ นที่กำหนดให้วัด
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน จำนวน 20,114 ล้ำนบำท โดยผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมที่เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 733 ล้ำนบำท และ
ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำตำมสัญญำที่จะต้องจ่ำยชำระเมื่อครบกำหนด 5,410 ล้ำนบำท
บริษัทย่อยมีหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน เป็นหนี้สินทำงกำรเงินเพื่อค้ำ จำนวน
932 ล้ำนบำท

6.7

ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นของธนำคำร ประกอบด้วย
- หุ้นสำมัญ
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. และประเภท ข. โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิตำมที่กำหนดในข้อบังคับของธนำคำร ข้อ 3
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีทุนจดทะเบียน 40,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
และหุ้นบุริมสิทธิรวม 4,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
จานวนหุ้นที่จดทะเบียน
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ประเภท
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก.
หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข.
รวม

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

3,998,345,000
655,000
1,000,000
4,000,000,000

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรมีหุ้นสำมัญที่ออกแล้ว จำนวน 1,908,842,894 หุ้น
และมีหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 2,039,502,106 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน
655,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. ที่ยังไม่ได้ออก จำนวน 1,000,000 หุ้น ทั้งนี้ กำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ยังไม่ออก
ของธนำคำรจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2548 ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร
ดังนี้
1.

จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 1,339,502,106 หุ้น ดังนี้
1.1) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 459,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป รวมถึงจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม ตลอดจนเจ้ำของผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญซึ่งถือโดยผู้รับฝำกหลักทรัพย์หรือโดยวิธีกำรอื่น
ที่คล้ำยคลึงกัน
1.2) หุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวน 440,000,000 หุ้ น จั ด สรรเพื่ อเสนอขำยแก่ ผู้ ลงทุ น ประเภทสถำบั น หรื อ ที่ มี
ลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1.3) หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 440,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมตลอดจนเจ้ำของ
ผู้รับประโยชน์ในหุ้นสำมัญ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
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2.
3.
4.
5.
6.

จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรได้ออกและเสนอขำยเมื่อปี 2542 โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ทุนทวี (CAPS)
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งธนำคำรอำจจะออก และเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ซึ่งธนำคำรอำจจะออกและเสนอขำยต่อไปในอนำคต
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 655,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ในประเทศ ซึ่งอำจจะเสนอขำยพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ชนิดแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของธนำคำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
6.8

กำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 26 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจำปี 2561 ดังนี้
- จัด สรรเป็น สำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่ว ไป จำนวน 1,000 ล้ำ นบำท และ 5,000 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ
โดยสำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2561 จั ดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำ นบำท และสำรองทั่วไป
จำนวน 5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561) และ
สำหรับงวดกรกฎำคม - ธันวำคม 2561 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 6.50 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 12,086 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,716 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 4.50 บำท เป็นจำนวน 8,370 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 8,370 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 แล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรธนำคำร ครั้งที่ 8/2562 ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล ดังนี้
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2562 จำนวน 500 ล้ำนบำท
และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- จ่ำ ยเงิน ปัน ผลระหว่ำ งกำลสำหรับ หุ้น สำมัญ ในอัต รำหุ้น ละ 2.00 บำท เป็น จำนวน 3,722 ล้ำ นบำท ในวัน ที่
20 กันยำยน 2562
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 3,722 ล้ำนบำท ในวันที่ 20 กันยำยน 2562 แล้ว
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เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรธนำคำร ได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562
ดังนี้
- จัดสรรเป็นสำรองตำมกฎหมำยและสำรองทั่วไป จำนวน 1,000 ล้ำนบำท และ 5,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย
สำหรับงวดมกรำคม - มิถุนำยน 2562 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท และสำรองทั่วไป จำนวน
5,000 ล้ำนบำท (ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรแล้วในงบกำรเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562) และสำหรับงวด
กรกฎำคม - ธันวำคม 2562 จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 500 ล้ำนบำท
- จ่ำยเงินปันผลสำหรับหุ้นสำมัญ ในอัตรำหุ้นละ 7.00 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,266 ล้ำนบำท ซึ่งธนำคำรได้
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท เป็นจำนวน 3,722 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562
และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีก ในอัตรำหุ้นละ 5.00 บำท เป็นจำนวน 9,544 ล้ำนบำท ในวันที่ 30 เมษำยน 2563
ทั้งนี้ตำมหนั งสือของธปท.ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.395/2563 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2563 เรื่อง กำรผ่อนผั นกำรปฏิบั ติตำม
หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ได้ผ่อนผันให้ธนำคำรนำกำไรที่ผ่ำนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรจัดสรรเข้ำเป็นเงินกองทุนได้และเมื่อธนำคำรสำมำรถจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ให้กำรนับเงินกองทุน
เป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ธนำคำรได้จ่ำยเงินปันผลตำมรำยละเอียดของมติดังกล่ำว จำนวน 9,328 ล้ำนบำท ในวันที่ 30 เมษำยน 2563 แล้ว
6.9

สินทรัพย์ที่มีภำระผูกพันและข้อจำกัด
ธนำคำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบำลและหลักทรัพย์รัฐวิสำหกิจที่มีภำระผูกพันในกำรทำธุรกรรมสัญญำซื้อคืน และ
มีภำระผูกพันกับส่วนรำชกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่
31 ธันวำคม 2562 จำนวน 4,128 ล้ำนบำท และ 26,597 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

6.10 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ ดังนี้

กำรรับอำวัลตั๋วเงิน
กำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
ภำระตำมตั๋วแลกเงินค่ำสินค้ำเข้ำที่ยังไม่ครบกำหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภำระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ำยังไม่ได้ถอน
กำรค้ำประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
5,826
7,598
5,826
7,598
31,737
27,513
20,969
18,907
20,753
17,745
16,857
15,045
25,414
22,116
24,386
21,189
165,637
243,939
219,746
713,052
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165,562
247,490
137,867
625,891

164,758
241,441
203,511
677,748

164,845
245,045
140,385
613,014

6.11 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหลำยคดี อันเป็นไปตำม
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของธนำคำรและบริษัทย่อย ซึ่งธนำคำรและบริษัทย่อยเชื่อว่ำ เมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรและบริษัทย่อย
6.12 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 มีน ำคม 2563 และวัน ที่ 31 ธันวำคม 2562 บุค คลหรือกิจกำรที่เ กี่ย วข้อ งกันกับธนำคำร ประกอบด้ว ย
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหำรสำคัญ ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร และพนักงำนชั้นบริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จั ดกำรใหญ่ขึ้นไป
หรือเทียบเท่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหำรสำคัญ หรือกิจกำรที่ผู้บ ริห ำรสำคัญ และผู้ที่เ กี่ย วข้อ งมีอำนำจควบคุม หรือ
มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ หนี้สิน และภำระผูกพันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินฝาก
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
รวม
เงินให้สินเชื่อ
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
รวม
สินทรัพย์อื่น
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

- 48 -

-

-

2,131
822
2,953

2,116
1
2,117

150
16
166

120
54
174

150
15
165

120
19
139

2
2

2
2

2
2

2
2

-

-

2
363
1

3
382
1

3
9
4
16

17
7
6
30

3
9
378

17
7
410

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินรับฝาก
บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
บำงกอกแคปปิตอล จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินกู้ยืม
บริษัทย่อย
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
รวม
หนี้สินอื่น
บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม



ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
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-

-

791
101
6
356
3,339
91
476

726
76
14
77
113
93
575

-

-

63

116

40
165
89
57
43
9,565
9,959

41
204
88
66
53
8,572
9,024

40
165
89
57
43
9,565
15,182

41
204
88
66
53
8,572
10,814

-

-

163
163

-

-

-

4
329
2
1

4
328
1
-

1
11
1
34
47

1
11
31
43

1
11
1
28
377

1
11
23
368

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพัน
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

47
26
2,740

32
2,064

5
1
4
10

4
4

5
1
4
2,823

4
2,100

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.00 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ธนำคำรและบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น ในอัตรำร้อยละ 1.75 ถึง 13.00 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อและหลักประกัน
รำยกำรเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงอยู่ในหมำยเหตุข้อ 6.4
รำยกำรทำงบัญชีที่สำคัญระหว่ำงธนำคำรกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีกำรกำหนด
รำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกันและเงื่อนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำมปกติธุรกิจและ
เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ
บริษัทย่อย
บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ทวี จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด
รวม
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-

-

12
-

35
11
3

1
1

1
1

1
13

1
50

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด
บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าธรรมเนียมจ่าย
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทร่วม
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคลและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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-

-

521
9

542
5

2
20
22

2
16
18

2
532

2
1
550

-

-

-

-

-

-

1
32

4
29

1
3
4

1
3
4

1
3
37

1
3
37

16
16

16
16

4
2
3
1
16
26

5
1
3
1
16
26

14
14

16
16

-

-

1
30
1
35
67

1
29
32
62

1
30
1
33
65

1
29
30
60

6.13 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2563 ธนำคำรได้เข้ำทำข้อตกลงกับ Standard Chartered Bank (“สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด”) และ
PT Astra International Tbk (“แอสทร่ำ”) (ในฐำนะผู้ขำย) เพื่อแก้ไขสัญญำซื้อขำยหุ้น ในกำรนี้คู่สัญญำได้ตกลงให้แก้ไข
สัญญำซื้อขำยหุ้นโดยเปลี่ยนแปลงรำคำซื้อขำยหุ้น PT Bank Permata Tbk (“เพอร์มำตำ”) จำกเดิมที่กำหนดไว้เท่ำกับ
1.77 เท่ำของมูลค่ำตำมบัญชีของเพอร์มำตำเป็น 1.63 เท่ำของมูลค่ำตำมบัญชีของเพอร์มำตำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ กำรเข้ำทำธุรกรรมจะต้องสำเร็จลงก่อนหรือในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำทำ
ธุรกรรมยังคงอยู่ภำยใต้เงื่อนไขบังคับก่อนบำงประกำร ซึ่งรวมถึงกำรได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย
6.14 ส่วนงำนดำเนินงำน
6.14.1 ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรรำยงำนส่วนงำนดำเนินงำนจัดทำขึ้นตำมเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัด ทำรำยงำนภำยใน โดยจำนวนที่แ สดง
ในแต่ละส่วนงำนดำเนินงำนเป็นจำนวนหลังจำกกำรปันส่วนต้นทุนส่วนกลำงที่ระบุได้ รวมถึงรำคำโอนระหว่ำงกัน
(Transfer pricing) แล้ว
รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนดำเนินงำนบันทึกเสมือนเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติที่ทำกับบุคคลภำยนอก และถูกตัดออก
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ธนำคำรกำหนดส่วนงำนดำเนินงำนตำมผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้
กิจกำรธนำคำรในประเทศ
กิจกำรธนำคำรในประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินที่ดำเนินกำรภำยในประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ บริกำรโอนชำระและ
แลกเปลี่ยนเงิน บริกำรธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรบัตรเครดิต บริกำรบัตรเดบิต และบริกำรทำงกำรเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ
กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำนทำงสำขำและบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ โดยมีประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ บริกำรรับฝำกเงิน บริกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริกำรโอนเงินและชำระเงินระหว่ำงประเทศ และบริกำรเกี่ยวกับกำรส่งออกและนำเข้ำ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ
กิจกำรกำรเงินธนกิจ ดำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรธุรกิจโครงกำร บริกำรทุนธนกิจ บริกำรที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
บริก ำรรับ ฝำกทรัพ ย์สิน ดำเนิน กลยุท ธ์ท ำงกำรค้ำ โดยกำรซื้อ ขำยผลิต ภัณ ฑ์ท ำงกำรเงิน ต่ำ ง ๆ รวมถึง
กำรบริหำรสภำพคล่องของธนำคำร
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อื่น ๆ
กิจ กำรที่น อกเหนือ จำกกิจ กำรธนำคำรและกำรเงิน ธนกิจ ด ำเนิน ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย์จ ัด กำรกองทุน รวม
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ บริหำรจัดกำรกองทุน และอื่น ๆ โดยส่วนนี้ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ที่ยังมิได้มีกำรปันส่วนให้กับส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำนดำเนินงำน สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
ก่อนขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
กาไรจากการดาเนินงานก่อนขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิต
และภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
18,304
3,492
2,368
2,231
(1)

หน่วย : ล้านบาท
รวม
26,394

(7,890)

(960)

(224)

(2,304)

1

(11,377)

10,414

2,532

2,144

(73)

-

15,017

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
รายการ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
ตัดบัญชี
19,371
3,333
2,588
3,335
-

หน่วย : ล้านบาท
รวม
28,627

(7,643)

(1,098)

(192)

(3,268)

-

(12,201)

11,728

2,235

2,396

67

-

16,426

ฐำนะกำรเงินตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม
กิจการธนาคาร กิจการธนาคาร กิจการการเงิน
อื่น ๆ
ในประเทศ ต่างประเทศ
ธนกิจ
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

1,633,952
1,622,097

648,928
788,248
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1,297,604
1,206,275

217,598
148,726

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ตัดบัญชี
(402,792)
(548,603)

รวม
3,395,290
3,216,743

6.14.2 ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
ผลกำรดำเนินงำนตำมภูมิศำสตร์ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนรวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้

ธุรกรรม
ในประเทศ
22,266
(8,428)
13,838

31 มีนาคม 2563
ธุรกรรม
รวม
ต่างประเทศ
4,128
26,394
(8,036)
(16,464)
(3,908)
9,930

ธุรกรรม
ในประเทศ
24,106
(15,474)
8,632

หน่วย : ล้านบาท
31 มีนาคม 2562
ธุรกรรม
รวม
ต่างประเทศ
4,521
28,627
(1,805)
(17,279)
2,716
11,348

ฐำนะกำรเงินตำมภูมิศำสตร์ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

ธุรกรรม
ในประเทศ
39,740
2,842,220

31 มีนาคม 2563
ธุรกรรม
รวม
ต่างประเทศ
7,409
47,149
553,070
3,395,290

ธุรกรรม
ในประเทศ
36,036
2,679,118

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรม
รวม
ต่างประเทศ
6,478
42,514
537,625
3,216,743

6.15 รำยได้ดอกเบี้ย
รำยได้ดอกเบี้ย สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้ำ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
1,685
2,307
1,522
2,002
56
44
56
44
2,472
2,304
2,292
2,149
24,369
23,696
23,674
22,952
43
14
43
14
28,625
28,365
27,587
27,161

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 ธนำคำรและบริษัทย่อยมียอดรวมรำยได้ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยและมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น สำหรับงบกำรเงินรวม
จำนวน 26,215 ล้ำนบำท และ 2,353 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร จำนวน 25,306
ล้ำนบำท และ 2,225 ล้ำนบำท ตำมลำดับ




รวมขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
ประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

- 54 -

6.16 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
เงินนำส่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
ตรำสำรหนี้ที่ออก
หุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
5,596
5,526
5,237
5,112
368
521
336
472
1,314
2,453
1,313
2,450
1,520
7
8,805

1,530
36
10,066

1,520
7
8,413

1,530
36
9,600

6.17 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
กำรรับรอง รับอำวัล และกำรค้ำประกันกำรกู้ยืม
บริกำรบัตรเดบิต บัตรเครดิต และธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

201

39

182

29

4,394
4,488
9,083
2,729
6,354

4,821
4,727
9,587
2,747
6,840

4,393
2,848
7,423
2,681
4,742

4,808
3,598
8,435
2,690
5,745

6.18 ผลขำดทุนทำงเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น / หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ผลขำดทุนทำงเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น / หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ
อื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต / หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
4,396
4,292
691
661
5,078
5,136
5,087
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5,078

4,953

5,136

6.19 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจนำมำ
ซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนินธุรกิจ
ในด้ำนกำรจัดชั้น ธนำคำรยึดตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่องมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับกิจกำรที่ให้ควำม
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยจัดชั้นหนี้ที่ยังไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิต
เป็นชั้นที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (ชั้นที่ 1 Performing) ได้ทันที หำกวิเครำะห์ฐำนะและ
กิจกำรของลูกหนี้แล้ว เห็นว่ำลูกหนี้สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ได้ ส่วนหนี้ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำน
เครดิตแล้ว แต่ยังมีศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ ธนำคำรจะจัดเป็นชั้นที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต (ชั้นที่ 1 Performing) ได้ หำกลูกหนี้ชำระเงินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลำ
3 เดือนหรือ 3 งวดกำรชำระเงิน แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ
ส่ว นเรื่อ งกำรกัน สำรอง ธนำคำรยึด ตำมหลัก กำรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่อ ง เครื่อ งมือ ทำง
กำรเงิน ที่กำหนดให้คำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำถึงสภำพ
เศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคตภำยใต้สมมติฐำนและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
COVID-19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในวงกว้ำง สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคที่ยังไม่
สำมำรถควบคุมได้ ทำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีกำรชะลอตัวอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยว กำรบริกำร และ
อุตสำหกรรม ที่อำจจะนำไปสู่ภำวะถดถอยทำงเศรษฐกิจได้ (Economic Recession) ดังนั้น ในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ธนำคำรจึงได้มีกำรพิจำรณำคำดกำรณ์ปัจจัย ทำงเศรษฐกิจในอนำคตที่สะท้อน
ผลกระทบจำกกำรแพร่ร ะบำดของ COVID-19 ทั้ง ในระยะสั้น และระยะยำว รวมถึง ได้พิจ ำรณำใช้ดุลยพินิจ ของ
ฝ่ำยบริหำรในกำรตั้งสำรองเพิ่มเติม (Management Overlay) จำกค่ำที่ได้จำกแบบจำลองไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้สำรอง
ของธนำคำรสำมำรถรองรับต่อกำรเพิ่ มขึ้นของกำรผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์นี้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6.20 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563
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