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��	<�-����5+��8�59�	&-��51
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�������! �������	
��!����"#�	
����
�$�%��ก��ก&�ก� 	�"�'���ก����!� 

'(��������5�����51���'���$�9�ก��������������	�$��ก���������&��57
���(ก%�$�%���51�-�%����%�3��ก��
���������ก������ ������'���$��ก51�-ก��ก���-�� �<��9��51'(�������+���4�-&����2;��+)1$9��	���������� 
��ก�������512��@�กก���	��*�$�(��51*��%&$*�$��6���$���2;�	���	����8,�&-&���ก���กก��� ��%��)$
*�$'��+��� 

9�ก���������ก������ '(����������'���$�9�ก��2�������-��	�����*$�������.9�ก������������%&$��)1$� 
ก���2A��'���)1$��51�ก51�-ก��ก������������%&$��)1$�9�ก�45�51�5��)1$����ก�&�- ���ก��9���ก4>?ก����8�5	������ก�ก��
�51����������%&$��)1$��-���%&'(��������5�-��%�7�9�51����ก������.��)$�� �������������)$,�&	���������������
%&$��)1$�$5ก%&$,2,�� 

'(��5�����519�ก��ก��ก���(���5�����519�ก��	$�	&$��(��ก���-�ก��9�ก����������������ก������*$�������. 

�������! �������	
��������'�ก�����(�����ก����!� 

ก��%�-	$�*$�*��+����5-�%� 2��	��?�+)1$9��,���-����)1$��1�$�&��	���% 	�'�-&���ก������
���-�2��@�ก
ก���	��*�$�(��51*��%&$*�$��6���$���2;�	���	����8��)$,�& ,�&-&���ก���กก��� ��%��)$*�$'��+���                   
����	�$������*$�'(�	$���8�5/01��-��-����6�*$�*��+���$�(&��-� �-����)1$��1�$�&��	���% 	�'��)$             
�-����)1$��1�9������	(��%&,�&,���2;�ก�����2��ก��-&�ก��2:���%����%�-	$�%����%�3��ก��	$���8�5              
�	�����%�-+�*�$�(��51*��%&$*�$��6���$���2;�	���	����8�51�5$�(&,���	�$,2 *�$�(��51*��%&$*�$��6���$�
�ก���กก��� ��%��)$*�$'��+�������)$-&��5	���	����8��)1$���ก��4?$�&��	���% 	�'�,��-&����ก���51*��%&$
*�$��6����%&�����ก����)$� ก���ก���-�ก����5'�%&$ก��%��	��9����@�B3ก�*$�'(�9����ก�������กก�� 
9����ก���������&��57 

9�ก��%�-	$�*$�*��+���%����%�3��ก��	$���8�5 *��+���9��� ��+������ก��	���ก%���	�	����51��                   
'(�2��ก$�-����5+%�$�ก��%�-	$� ���*��+���,��2:���%�������%&$,2�57��-� 

• ��� ���2�������-���	51���51$��5ก���	��*�$�(��51*��%&$*�$��6���$���2;�	���	����89���ก������             
,�&-&���ก���กก��� ��%��)$*�$'��+��� $$ก������2:���%����%��-��5ก��%�-	$��+)1$%$�	�$�
%&$�-���	51�����&���7� ���,�����ก3��ก��	$���8�5�51�+5��+$��������	��+)1$�2;��ก4>?9�ก���	��
�-����6�*$�*��+��� �-���	51���51,�&+�*�$�(��51*��%&$*�$��6���$���2;�	���	����8/01��2;�'����ก          
ก��� ��%�	(�ก-&��-���	51���51�ก���ก*�$'��+��� ��)1$��กก��� ��%$��ก51�-ก��ก��	��(��&-����               
ก��2�$��2���$ก	�����ก3�� ก��%�7�9���-��ก���	��*�$�(� ก���	��*�$�(��51,�&%��%��*�$��6���
��)$ก�����ก�/�ก���-�� �<��9� 
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• ����-���*��9�ก51�-ก������ก���-�� �<��9��51�ก51�-*�$�ก��ก��%�-	$� �+)1$$$ก���-��5ก��%�-	$�          
9�������	�ก��	���ก��4? �%&,�&9�&�+)1$-�%� 2��	��?9�ก���	���-����6�%&$�-���52��	����'�*$�        
ก���-�� �<��9�*$�������. 

• 2�������-�������	�*$��
����ก����8�5�51'(�������9������-��	���% 	�'�*$�2����4ก��          
�����8�5���ก���2A��'�*�$�(��51�ก51�-*�$��51'(������������ 

• 	� 2�ก51�-ก���-�������	�*$�ก��9���ก4>?ก����8�5	������ก�ก���51����������%&$��)1$�*$�'(�������            
���	� 2�ก���ก3��ก��	$���8�5�51,�����-&��5�-��,�&��&�$��51�5	���	����8�51�ก51�-ก����% ก��4?��)$
	���ก��4?�51$��2;���% 9���ก��*�$	�	��$�&���5���	����8%&$�-��	�����*$�������.9�ก������������
%&$��)1$���)$,�& ��ก*��+���,��*�$	� 2-&��5�-��,�&��&�$��51�5	���	����8 *��+����%�$�9��*�$	���ก%,-�
9�������*$�'(�	$���8�5*$�*��+����0�ก���2A��'�*�$�(��51�ก51�-*�$�9���ก������ ��)$��ก��6�-&�ก��
�2A��'����ก�&�-,�&�+5��+$ *��+�����	���-����6��51�2�51���2��,2 *�$	� 2*$�*��+���*07�$�(&ก��
���ก3��ก��	$���8�5�51,�������0�-���519�������*$�'(�	$���8�5*$�*��+��� $�&��,�ก6%�� ��% ก��4?
��)$	���ก��4?9�$���%$��2;���% 9��������.%�$��� �ก������������%&$��)1$�,�� 

• 2������ก������	�$
���	���������)7$��*$���ก������
���-� �-��0�ก���2A��'�*�$�(��51�ก51�-*�$� 
%�$��2������-&���ก�������	�����ก�������% ก��4?�51�ก��*07�
���(ก%�$�%���51�-���)$,�&  

*��+���,��	)1$	��ก��'(��5�����519�ก��ก��ก���(��9���)1$�%&�� = /01��-��0�*$��*%����&-��-��*$�ก��%�-	$�
%���51,��-���'�,-� 2����6��51�5���	����8�51+��กก��%�-	$��-��0�*�$�ก+�&$��51�5���	����89�����ก��
�-�� �<��9���ก*��+���,��+�9����-&��ก��%�-	$�*$�*��+��� 

*��+����2;�'(����'���$����	$���8�5���ก������	�$������C����57 

������ก�����$���
��	"$��ก����!��#��'��ก�" 

*��+���,��	$������ก��,�*��� ���6��	�6���������% 2��ก$���ก������	�������-�	����)$�	�7�	 �-���51 
30 ��� ���� 2562 (�-���5�ก-&� D*�$�(����ก���������-&��ก��E) *$���������	
ก� ��ก�� (�����) /01�'(�������
*$�ก�ก���2;�'(����'���$�9�ก��������������	�$*�$�(����ก���������-&��ก�����&��57%����%�3��ก����8�5
C����51 34 ��)1$� ก�����������ก���������-&��ก�� 	&-�*��+����2;�'(����'���$�9�ก��9��*�$	� 2�ก51�-ก��*�$�(�
���ก���������-&��ก�����ก�&�-�ก'�ก��	$����*$�*��+��� 





���������	ก� ��ก�� (�����) 

����������ก������

�������� 30 ������ 2562 31 ������ 2561
���������

����� 1,132,782                1,188,931                
���ก������ �������!"��"�������#�� 3.1 38,940,894              53,089,353              
��#��%�&������'�%��& 3.2 29,349                     5,685                       
���"�#���#�� 3.3, 3.6 9,868,741                6,994,445                
���(�)���*+,'!ก "-ก�./!"��'ก�0./��)����0 3.4, 3.6

   ���(�)���*+,'!ก "-ก�./ 255,997,712            255,580,193            
   �'ก�0./��)����0 582,068                   598,263                   
   ������(�)���*+,'!ก "-ก�./!"��'ก�0./��)����0 256,579,780            256,178,456            
   ��ก: ���2�)�'���0�3*. (19,233,188)             (18,969,250)             
   ��ก: � ��6+,'�./�����7��-3 3.5 (10,672,757)             (11,043,654)             
   ��ก: � ��6+,'ก��8��0�-"� �7�กก��8��09�����)���./ 3.5 (7,744)                     (8,146)                     
������(�)���*+,'!ก "-ก�./!"��'ก�0./��)����0��#�� 226,666,091            226,157,406            
#��%�&���'ก��:����#�� 3.7 11,046                     4,217                       
'��������#��%�&�%+,'ก��"�#� 3.8 28,152                     38,831                     
#.,�� '����!"�'�8ก�;&��#�� 3.9 786,352                   787,066                   
��#��%�&2� �.������#�� 3.10 224,263                   267,014                   
��#��%�&<�=.���2�)�'���0�3*. 3.29 756,544                   651,350                   
��#��%�&'+, 3.11 1,390,444                1,513,941                
������������ 279,834,658            290,698,239            

��������8��ก'0�0ก������8>� ��?,�:'��0ก�����./

  ����!" 30 ��%&���� 2562

(� ��: %�0�#)



���������	ก� ��ก�� (�����) 

����������ก������ (*+,)

�������� 30 ������ 2562 31 ������ 2561
��!-����.��+��/,����/,�

��!-���

�����0@�ก 3.12 201,040,150            195,215,732            
���ก������ �������!"��"����� 3.13 10,066,837              3,872,709                
�./��7 ���+��+,'#����� 275,851                   238,219                   
�./��������'�%��& 3.2 1,600                       10,653                     
�������./#.,''ก!"����ก-)�+� 3.14 26,816,919              49,716,919              
�A��'�6"8��9�*&�������:'�%�ก�� 3.15 609,710                   383,056                   
�'ก�0./��)��7 �� 884,462                   871,971                   
<�=.���2�)���0���"�)��7 �� 685,261                   601,265                   
���8B6"�)��7 �� -                              3,594,114                
�./��'+, 3.16 6,448,950                5,870,780                
�����!-��� 246,829,740            260,375,418            

��������8��ก'0�0ก������8>� ��?,�:'��0ก�����./

  ����!" 30 ��%&���� 2562

(� ��: %�0�#)
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����� �
���������	�)
���������	ก� ��ก�� (�����) 

��ก������������������

�������������������� ��������!" 30 ��%���&� 2562

������
� 2562 2561
ก��������������:

�����	��ก�� !� 3.21 4,113,781                4,177,811                
'��()	�����ก�� !� 3.22 (1,244,147)               (1,202,504)               
��&�����ก��! &����� 2,869,634                2,975,307                
�����	'��,����� ����-��.ก�� 702,997                   821,686                   
'��()	���'��,����� ����-��.ก�� (20,183)                    (24,946)                    
��&����+�������!&�,-.���ก������� 3.23 682,814                   796,740                   
ก/������,.�ก,��ก����012�'	���-3�.���
��.�
��
���3�-��4 3.24 18,569                     3,840                       
ก/��� (5�����) ���,.�ก��.������ 3.25 (3,656)                     11,038                     
'��3���� 2�ก 2����12���ก��.�(�	�.��)12� 65,378                     75,798                     
�����	�กก���/���.�����12� 6 3.27 19,972                     65,580                     
�����&����กก������������ 3,652,711                3,928,303                
�+�/��+�&�กก������������

'��()	����ก 2��ก��0��ก��� 751,432                   779,740                   
'��()	����ก 2��ก����'�� �7��� 2��-��3ก�89 307,592                   255,578                   
'��:�; ��ก� 72,450                     74,493                     
'��()	���ก����.�������������� 3.33 504,095                   486,509                   
'��()	����กก���/���.�����12� 6 3.28 236,042                   225,715                   
����+�/��+�&�กก������������ 1,871,611                1,822,035                
�� !�<= �� !�����-�<= ��-5������กก���	��'�� (>��ก���) 3.26 (10,085)                    466,921                   
ก�����กก������������ก+���+�/��+�&0�1!������� 1,791,185                1,639,347                
'��()	���:�; ��.���	 3.29 357,196                   327,642                   
ก�������������� 1,433,989                1,311,705                

������
�3�-ก����ก����.��3?�������@2�5����ก����.�� !

(�����: 0����� �ก��	�ก/���
����	������3?����)



(��������	
����� �
���������	�)
���������	ก� ��ก�� (�����) 

��ก������������������ (2+�)

�������������������� ��������!" 30 ��%���&� 2562

������
� 2562 2561
ก��������������������"�: 3.30

���ก������	
�ก����ก���������ก����������������������

B�ก/��� (5�����) �กก������<�'����.�������B12�5�� 2,557                       (10,957)                    
B�ก�-��5��:�; ��.���	 3.29, 3.31 (511)                        2,192                       
���ก��� 2-7<ก����@ก(�����5��ก/�����1�5�����(�:������
   - ���,.�ก:�; ��.���	 2,046                       (8,765)                     

���ก������	���
�ก����ก���������ก����������������������
B�5������กก��3�-��8ก��
�����ก'8.
4��
�93�-ก��:�� (95,562)                    (8,437)                     
B�ก�-��5��:�; ��.���	 3.29, 3.31 19,112                     1,687                       
���ก��� 2-���7<ก����@ก(�����5��ก/�����1�5�����(�:������
   - ���,.�ก:�; ��.���	 (76,450)                    (6,750)                     
ก��������������������"����������� (74,404)                    (15,515)                    
ก������������������������������� 1,359,585                1,296,190                

ก����2+�����

ก/���
����	�5�!�01!�D�� (���
����	�) 3.32 1.56                         1.42                         

������
�3�-ก����ก����.��3?�������@2�5����ก����.�� !

(�����: 0����� �ก��	�ก/���
����	������3?����)



���������	ก� ��ก�� (�����) 

��ก������������������

�����������ก������� ��������!" 30 ��%���&� 2562

������
� 2562 2561
ก��������������:

�����	��ก�� !� 3.21 8,242,704                8,439,877                
'��()	�����ก�� !� 3.22 (2,508,250)               (2,415,376)               
��&�����ก��! &����� 5,734,454                6,024,501                
�����	'��,����� ����-��.ก�� 1,389,569                1,720,289                
'��()	���'��,����� ����-��.ก�� (39,731)                    (48,780)                    
��&����+�������!&�,-.���ก������� 3.23 1,349,838                1,671,509                
ก/������,.�ก,��ก����012�'	���-3�.���
��.�
��
���3�-��4 3.24 7,847                       6,369                       
ก/������,.�ก��.������ 3.25 1,301                       209,180                   
'��3���� 2�ก 2����12���ก��.�(�	�.��)12� 137,381                   155,922                   
�����	�กก���/���.�����12� 6 3.27 82,327                     132,915                   
�����&����กก������������ 7,313,148                8,200,396                
�+�/��+�&�กก������������

'��()	����ก 2��ก��0��ก��� 1,583,992                1,560,999                
'��()	����ก 2��ก����'�� �7��� 2��-��3ก�89 603,308                   509,676                   
'��:�; ��ก� 143,076                   151,138                   
'��()	���ก����.�������������� 3.33 1,024,711                931,008                   
'��()	����กก���/���.�����12� 6 3.28 426,853                   630,238                   
����+�/��+�&�กก������������ 3,781,940                3,783,059                
�� !�<= �� !�����-�<= ��-5������กก���	��'�� 3.26 93,998                     1,317,795                
ก�����กก������������ก+���+�/��+�&0�1!������� 3,437,210                3,099,542                
'��()	���:�; ��.���	 3.29 682,798                   618,069                   
ก�������������� 2,754,412                2,481,473                

������
�3�-ก����ก����.��3?�������@2�5����ก����.�� !

(�����: 0����� �ก��	�ก/���
����	������3?����)



���������	ก� ��ก�� (�����) 

��ก������������������ (2+�)

�����������ก������� ��������!" 30 ��%���&� 2562

������
� 2562 2561
ก��������������������"�: 3.30

���ก������	
�ก����ก���������ก����������������������

B�ก/��� (5�����) �กก������<�'����.�������B12�5�� 4,881                       (14,479)                    
B�ก�-��5��:�; ��.���	 3.29, 3.31 (976)                        2,896                       
���ก��� 2-7<ก����@ก(�����5��ก/�����1�5�����(�:������
   - ���,.�ก:�; ��.���	 3,905                       (11,583)                    

���ก������	���
�ก����ก���������ก����������������������
B�5������กก��3�-��8ก��
�����ก'8.
4��
�93�-ก��:�� (95,562)                    (8,437)                     
B�ก�-��5��:�; ��.���	 3.29, 3.31 19,112                     1,687                       
���ก��� 2-���7<ก����@ก(�����5��ก/�����1�5�����(�:������
   - ���,.�ก:�; ��.���	 (76,450)                    (6,750)                     
ก��������������������"����������� (72,545)                    (18,333)                    
ก������������������������������� 2,681,867                2,463,140                

ก����2+�����

ก/���
����	�5�!�01!�D�� (���
����	�) 3.32 2.99                         2.69                         

������
�3�-ก����ก����.��3?�������@2�5����ก����.�� !
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2562 2561
ก�.,��������กก�ก�������������

ก/����กก���/���.����ก���:�; ��.���	 3,437,210                3,099,542                
���ก��3���ก�-��ก/����กก���/���.����ก���:�; ��.���	
   �3?���.������ (���) �กก.ก����/���.���� 
   '����12����'���-������
����=) 81,077                     82,325                     
   �� !�<=��-�� !�����-�<= 955,153                   2,320,687                
   '���B12�5������ก�<�'��� 2����5����.������ (>��ก���) 4,954                       (861)                        
   '���B12�5������ก�<�'��� 2����5�����0�9�.���ก��5�� (>��ก���) (11,100)                    267                          
   ก/����กก��/��������.������(����ก���0�9 (7,090)                     (208,429)                  
   ก/����กก��/��������3ก�89 (1,379)                     (1,020)                     
   5������กก��
��/��������3ก�89 159                          61                            
   ก/���� 2�������ก.�5@!��.��ก3�.���
��.�
��
���3�-��4
        ��-
��������0��,9�012�'	� (5,545)                     (8,270)                     
   ก/����กก��/���������0�9�.���ก��5�� (25,548)                    (38,500)                    
   '��()	���B�3�->�)�90��ก��� 133,682                   34,041                     
   �����	'	����� (�0.2�5@!�) ���� (37,105)                    10,717                     
   '��()	���'	������0.2�5@!� 494,552                   667,356                   
   �����	��ก�� !����,. (5,734,454)               (6,024,501)               
   �����	��.�3F�B� (29,689)                    (30,100)                    
   ��.��������ก�� !� 8,307,952                8,637,224                
   ��.��������ก�� !� (1,947,634)               (1,865,923)               
   ��.��������.�3F�B� 29,669                     30,080                     
   ��.������:�; ��.���	 (685,628)                  (694,386)                  
ก/����กก���/���.����ก���ก���3� 2���3��(��.����0�9��-�� !�.��/���.���� 4,959,236                6,010,310                
�.����0�9�/���.���� (�0.2�5@!�) ����
   ���ก���-�����,��'����-
�����.����,. 14,149,459              (17,144,670)             
   ��.�(�	�.��)12��ก��<ก�� ! (2,358,487)               8,708,616                
   ���0�9�.���ก��5�� 692,877                   736,642                   
   �.����0�9�12� 136,529                   (69,978)                    
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2562 2561
�� !�.��/���.�����0.2�5@!� (����)
   ��.����G�ก 5,824,418                4,553,830                
   ���ก���-�����,��'����-
�����.� 6,194,128                7,547,938                
   �� !�.����'1���12����7�� 37,632                     (169,049)                  
   
������� !� 2��ก��-��.�ก<	�1��-�-��!� 100,000                   (17,927,700)             
   �/����B�3�->�)�9�-�-���5��0��ก��� (2,590)                     (2,461)                     
   �� !�12� (302,213)                  (609,708)                  
�����������������ก (/���3/�) ก�ก������������� 29,430,989              (8,366,230)               
ก�.,��������กก�ก���-����

��.������H1!���.������(����ก���0�9�012�ก������� (12,008,046)             (12,306,726)             
��.�������กก��5����.������(����ก���0�9�012�ก������� 9,140,768                10,916,284              
��.������H1!���3ก�89 (22,838)                    (10,846)                    
��.�������กก��H1!��.����0�9���� 
��
� (4,287)                     (6,832)                     
��.�������กก��/��������3ก�89 1,379                       1,266                       
�����������/���3/�ก�ก���-���� (2,893,024)               (1,406,854)               
ก�.,��������กก�ก�����������

��.�������กก����ก��	�ก<	�-�-��� 2,400,000                18,000,000              
��.������)/��-'1���	�ก<	�-�-��� (25,400,000)             (5,500,000)               
��.�3F�B���� (3,594,114)               (2,764,703)               
�����������������ก (/���3/�) ก�ก����������� (26,594,114)             9,735,297                
������-�-������ (56,149)                    (37,787)                    
��.��� 8 ���
	���� 1,188,931                1,323,405                
������ 4 ���3-�&��� 1,132,782                1,285,618                
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(�����: 	
���)

�����ก�� (����ก���) �� �����ก����

�����ก�������� ��กก���
������� ��กก�������� ���� �!"�#ก���$��

��%��������&� ��%����
' ��%����
' � ��� ���($��)�� ����
	�! )� ����)� ��%�)� �
����*�%� �
 +��+�%�
���� ���

�"������#" ,  ����� 1 �ก���� 2561 1                       9,215,676         2,543,024         16,016                        206,188            222,204               984,000            15,959,967       28,924,872       

ก��+������
� �� -                        -                        -                        -                                 -                        -                           -                        2,481,473         2,481,473         

ก��+�)������8����8��$�������
� �� -                        -                        -                        (11,583)                      -                        (11,583)                -                        (6,750)               (18,333)             

ก��+�)������8����8���������
� �� -                        -                        -                        (11,583)                      -                        (11,583)                -                        2,474,723         2,463,140         

9�������ก������กก������������
	�!+"ก��+��#�� -                        -                        -                        -                                 (1,352)               (1,352)                  -                        1,352                -                        

�"������#" ,  ����� 30 ��(%���� 2561 1                       9,215,676         2,543,024         4,433                          204,836            209,269               984,000            18,436,042       31,388,012       

�"������#" ,  ����� 1 �ก���� 2562 1                       9,215,676         2,543,024         (5,462)                        308,123            302,661               984,000            17,277,459       30,322,821       

ก��+������
� �� -                        -                        -                        -                                 -                        -                           -                        2,754,412         2,754,412         

ก��+�)������8����8��$�������
� �� -                        -                        -                        3,905                          -                        3,905                   -                        (76,450)             (72,545)             

ก��+�)������8����8���������
� �� -                        -                        -                        3,905                          -                        3,905                   -                        2,677,962         2,681,867         

9�������ก������กก������������
	�!+"ก��+��#�� -                        -                        -                        -                                 (923)                  (923)                     -                        1,153                230                   

�"������#" ,  ����� 30 ��(%���� 2562 1                       9,215,676         2,543,024         (1,557)                        307,200            305,643               984,000            19,956,574       33,004,918       

��������"�#ก�� �ก��� ���":�������;� )�  �ก��� ����<

ก��+��#��

� �!"�#ก���$��)� ����)� ��%�)� 
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ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2562 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 เร่ือง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์
และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2562 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยธนาคารฯ
เลือกน าเสนองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบสมบูรณ์เช่นเดียวกับงบ
การเงินประจ าปี 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ
ธนาคารฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
ส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการ                    
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวน
เงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบับนีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการส าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ 
การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์
และหนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน า
มาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการบันทึกค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 

 ธนาคารฯมีการตีราคาใหม่ ณ สิ้นปี 2561 และได้ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภท                   
อาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระใหม่ไปพร้อมกัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารฯได้
เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดส านักงานจาก 15 ปี เป็น 
30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบกับก าไรหลังหักภาษีและก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในระหว่าง
งวดปัจจุบัน ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2562 
ก าไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 862 1,724 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.001 0.002 

จ านวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในอนาคต มีดังนี ้
 ก าไรหลังหักภาษีเพิ่มขึน้ (ลดลง) ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
 (พันบาท) (บาทต่อหุ้น) 
ส าหรับปี 2562 3,448 0.004 
ส าหรับปี 2563 3,448 0.004 
ส าหรับปี 2564 3,448 0.004 
ส าหรับปี 2565 3,448 0.004 
ตั้งแต่ปี 2566 - 2591 (13,792) (0.015) 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

1.4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างช าระ รายได้
จากสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจ าน าทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับส าหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัด
ช าระดอกเบี้ยเกินก าหนดหนึ่งเดือน และส าหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอ่ืนที่ผิดนัดช าระ
ดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระจะยกเลิกรายการดอกเบี้ ยค้างรับ           
ที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี ส าหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ  
หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด 

ทั้งนี้ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อธนาคารฯได้รับช าระหนี้ที่
ค้างเกินก าหนดช าระแล้ว 
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ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย  
ณ วันที่เกิดรายการ 

ง) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

1.4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบี้ยจ่าย 

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เงินให้กู้ยืมสินเชื่อจ าน าทะเบียน 

ธนาคารฯบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นจาก           
การให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืมสินเชื่อจ าน าทะเบียน โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อ  

1.4.3 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 

ธนาคารฯมีการท าสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยมี 
การก าหนดวันเวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จ านวนเงินที่จ่ายส าหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ”               
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน  

ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับ
หลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถน าหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกัน
ดังกล่าวไปท าสัญญาซื้อคืนอีกทอดหน่ึงหรือขายหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้ 
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1.4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนเมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและ
หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย /รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

จ) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด  
ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน ค านวณโดยใช้สูตรที่
ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรือของสถาบันการเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) 

ฉ) ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก าหนด และเงินลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ช) ธนาคารฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ซ) ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯ
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

ฌ) รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบก าหนดช าระ (Settlement date) 
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1.4.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่ รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดแสดงใน       
ราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี้ที่ รับซื้อหรือรับโอนได้มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  ธนาคารฯจะโอน                
เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจาก      
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้
ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯพิจารณาบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับ                
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจะบันทึกเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนบวกด้วยต้นทุนทางตรง หลังจาก
นั้นจะท าการวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

1.4.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้  

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจาก             
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.4.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ก) ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และส่วนสูญเสียจาก               
การปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุงเพิ่มด้วยจ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่า
หลักประกันประกอบ  
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ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
ธนาคารฯกันส ารองในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลัง
หักหลักประกันไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามล าดับ 

ส าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนด้อยคุณภาพ ธนาคารฯบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน โดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึง
เป็นพิเศษและลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ธนาคารฯกันเงินส ารองเป็นกลุ่มสินเชื่อ (Collective 
Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน 

ทั้งนี้การกันส ารองดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนังสือลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559  

ข) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งขึ้นโดยประมาณจากจ านวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ค) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด การตัดจ าหน่าย
ลูกหนี้เป็นหน้ีสูญจะน าไปลดยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญที่ได้รับคืนจะบันทึกหัก
จากบัญชีหนี้สงสัยจะสูญในรอบบัญชีที่ได้รับคืน 

1.4.8 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีเร่ือง “การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี
ปัญหา” โดยธนาคารฯบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 
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ในกรณีที่ เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้    
ธนาคารฯค านวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้โดยค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับ
โครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตาม
เงื่อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด ซึ่งผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินส ารองที่กัน             
ไว้แล้วเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี ้

1.4.9 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ที่ค้างเกินก าหนดช าระเป็นเวลานานหรือ
ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตาม
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ณ วันที่ได้รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  มูลค่าที่จะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และธนาคารฯบันทึก
ส ารองเผื่อการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนจาก           
การจ าหน่ายรับรู้เมื่อมีการจ าหน่าย 

1.4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ธนาคารฯวัดมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท า
รายการ หลังจากนั้น ธนาคารฯจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ธนาคารฯรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 

ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจาก
บัญชี (ถ้ามี) 
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1.4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดส านักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่                   
ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอาคารชุดส านักงานในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น
ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น
คร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคัญ 

ธนาคารฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้  

- ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วน
ของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลง โดยที่ธนาคารฯได้เคยรับรู้
ราคาที่ลดลงในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็น
รายได้ไม่เกินจ านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายงวดก่อนแล้ว 

- ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่
เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง  โดยจ านวนของส่วนเกินทุนที่
โอนไปยังก าไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดส านักงานและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเว้นการคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สื่อสารค านวณตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวมจ านวนปีที่ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร  -             20 ปี 
ห้องชุดส านักงาน  -      43 - 50 ปี 
ส่วนปรับปรุงส านักงาน -   5, 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์  -   5  ปี 
ยานพาหนะ  -        6  ปี 



  

11 

ธนาคารฯบันทึกค่าเสื่อมราคาที่ค านวณได้ข้างต้น ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ค านวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

-  ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง 

ธนาคารฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไร
หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

1.4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ธนาคารฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

ธนาคารฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ            
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและ
วิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งธนาคารฯตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้ 

กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจ านวนปีการใช้ - ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจ านวนปีการใช้ - 5 ปี โดยวิธีเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ - 5 ปี โดยวิธีเส้นตรง 

1.4.13 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการค านวณภาษีเงินได้ตาม
กฎหมายภาษีอากร 

ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง
เสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้ 

ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์  

1.4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะท าการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของ
ธนาคารฯด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องท าการประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์เป็นรายปี ธนาคารฯจะท าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทั้งนี้ 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะ
ลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณี
สินทรัพย์ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของ
เจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ 
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1.4.15 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสด
จากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรือธนาคารฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
เจ้าของที่มีสาระส าคัญทั้งหมดในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้
ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระส าคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น             
และธนาคารฯยังคงมีอ านาจควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไปตาม
ขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออก
จากบัญชี เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก 
หรือครบก าหนด 

1.4.16 เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของธนาคารฯ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่ เกิ ดจากการ เปลี่ ยนแปลงอัตราแลก เปลี่ ยนรวมอยู่ ในการค านวณ                                   
ผลการด าเนินงาน 

1.4.17  ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ 

ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสของธนาคารฯเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของพนักงานที่จ่ายช าระด้วยเงินสดโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่ ธนาคารฯบันทึก
ค่าใช้จ่ายและโบนัสค้างจ่ายส่วนน้ีเมื่อพนักงานได้รับสิทธิเน่ืองจากถือว่าได้รับบริการจากพนักงาน
แล้ว ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันตั้งแต่วันที่ให้สิทธิจนถึงวัน           
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานเป็นเกณฑ์ และจะรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินโบนัสค้างจ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน         
แต่ละปีจนกว่าธนาคารฯจะจ่ายช าระโบนัสค้างจ่ายเสร็จสิ้น 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ธนาคารฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ๆ ซึ่งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดเวลา 

ธนาคารฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  ซึ่งการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 

1.4.18 ประมาณการหนี้สิน 

 ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์         
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ          
ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้           
อย่างน่าเชื่อถือ  

1.4.19 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้ก าไร (ขาดทุน)                  
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค านวณตามราคาตลาด หรือตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่
ยอมรับทั่วไป กรณีที่ไม่มีราคาตลาด 
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1.4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า ธนาคารฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯ 
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน          
งบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ 
ประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง  
ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่
มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

1.4.21 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคัญของธนาคารฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 
เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน              
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หนี้สินตราสารอนุพันธ์ และตราสารหนี้ที่ออกและ             
เงินกู้ยืม ธนาคารฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย           
ในการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.37 
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ข) มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินนั้นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ย           
ถ่วงน้ าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
มากกว่า 1 ปีที่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้ราคาซื้อขายในตลาดเป็นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรม
ที่ดีที่สุดส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดโดย
ใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส าหรับตราสารที่มีลักษณะสัญญาคล้ายคลึงกัน
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

- สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

-  เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัท
อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้
สินเชื่อรายย่อยอ่ืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับตามจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจาก
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และเงินให้สินเชื่อรายย่อยอ่ืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยส าหรับ
การปล่อยสินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน 

- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน
ส าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 

- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส          
เงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้
ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น 
อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และ         
เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ธนาคารฯได้ค านึงถึงผลกระทบของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 

1.4.22 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน ามาหักกลบกันและแสดงจ านวนสุทธิใน            
งบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ไว้มาหักกลบลบหนี้กัน  และ
ตั้งใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลา
เดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สิน 

1.4.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่ส าคัญ มีดังนี้ 
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การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน   
การพิจารณาว่าธนาคารฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ          
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายช าระคืนหนี้เงินต้น
และ/หรือดอกเบี้ยโดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ความน่าจะเป็นของการผิดนัดช าระ
หนี้ และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติในอดีต การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักประกันและ
สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การใช้ประมาณการ
และข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง
ความเสี่ยงด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ธนาคารฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อมี             
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธี เปรียบเทียบราคาตลาด           
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้
อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.8 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุ            
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ          
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดส านักงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดย                          
ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.9 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จ านวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต              
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน            
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า 
ธนาคารฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ           
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็น
บริษัทใหญ่ ธนาคารฯได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย์            
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีสาขารวม 61 สาขา         
ในประเทศไทย                           

2.2  ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 ธนาคารฯจะต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบันธนาคารฯได้จัดสรรส ารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา  90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการ
ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคารฯด้วย 
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2.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมธนาคารฯหรือ 
ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ 
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับธนาคารฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของธนาคารฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน               
ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 

3. ข้อมูลเพิ่มเติม 

3.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที ่ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1,307,620 1,000,000 2,307,620 1,526,439 745,000 2,271,439 

ธนาคารพาณิชย ์ 121,754 26,100,000 26,221,754 97,791 42,000,000 42,097,791 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 614 10,100,000 10,100,614 997 8,300,000 8,300,997 
สถาบนัการเงินอื่น - 300,000 300,000 - 400,000 400,000 

รวม 1,429,988 37,500,000 38,929,988 1,625,227 51,445,000 53,070,227 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 26 13,880 13,906 19 23,107 23,126 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3,000) (3,000) - (4,000) (4,000) 

รวมในประเทศ 1,430,014 37,510,880 38,940,894 1,625,246 51,464,107 53,089,353 

ธนาคารฯมีการท าสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนืตามธุรกรรม 

ซ้ือคืนภาคเอกชน ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ธนาคารพาณิชย์ 26,100 42,000 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 10,100 8,300 
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รบัเปน็ประกัน 

ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ธนาคารพาณิชย์ 26,269 42,595 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 10,222 8,374 

3.2 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารฯได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 
ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน 29,349 - 934,996 5,685 - 717,751 

อัตราดอกเบี้ย - 1,600 300,000 - 10,653 1,200,000 

รวม 29,349 1,600 1,234,996 5,685 10,653 1,917,751 

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน 
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3.3 เงินลงทุน 

3.3.1 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินลงทุนเผ่ือขาย - มูลค่ายุติธรรม   
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,477,582 6,595,043 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 184,683 186,078 
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 3,260 4,319 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 9,664,065 6,783,980 

ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบก าหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอนมา 12,517 13,352 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (12,517) (13,352) 

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - - 

เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 245,093 245,093 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (40,417) (34,628) 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 204,676 210,465 

รวมเงินลงทุนสุทธ ิ 9,868,741 6,994,445 

3.3.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561 
 ครบก าหนดภายใน ครบก าหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม 

ไม่เกิน         
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขาย         
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 9,475 3 - 9,478 6,592 3 - 6,595 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 133 51 - 184 1 185 - 186 
รวม 9,608 54 - 9,662 6,593 188 - 6,781 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 
รวม 9,607 54 - 9,661 6,592 188 - 6,780 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด         
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 13 - - 13 13 - - 13 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13) - - (13) (13) - - (13) 
รวม - - - - - - - - 
รวมตราสารหนี ้ 9,607 54 - 9,661 6,592 188 - 6,780 
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3.3.3 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่   
ประเภทเงินลงทุน 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพัน 

ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 2 2 ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล 182 648 หลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชี 

3.3.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 1,460 - 1,460 
 

(หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาทุน ยุติธรรม การด้อยค่า 

บริษัทที่มีปัญหาในการช าระหนี้หรือผิดนัดช าระหนี้ 1,460 - 1,460 

3.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว
ของนิติบคุคลนั้น  

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที ่ 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่าสุทธิ จ านวน  มูลค่าสุทธิ จ านวน  
 ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน ตามบัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดส่วน 

ชื่อหลักทรัพย์ เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไม่ได้ช าระ เงินลงทุน 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
กลุ่มการบริการ:       
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 814 300 10 814 300 10 
กลุ่มการพาณิชย์น าเข้าและส่งออก:       
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จ ากัด                                5,707 - 10 3,659 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดด้ิง จ ากัด 3,637 - 10 4,320 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย:์       
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด 3,932 - 10 3,932 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จ ากัด  11,299 - 10 18,315 - 10 
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3.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

3.4.1 จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหนี ้   
เงินเบิกเกินบัญช ี 180,866 369,084 
เงินให้สินเช่ือ 98,457,454 98,921,935 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 157,354,625 156,276,659 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 24,955 45,426 
หัก:  รายได้รอตัดบัญช ี (19,233,188) (18,969,250) 

 เงินรบัล่วงหน้าสัญญาเช่าการเงิน (20,188) (32,911) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 236,764,524 236,610,943 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรบั 582,068 598,263 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (10,672,757) (11,043,654) 

 ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (7,744) (8,146) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 226,666,091 226,157,406 

3.4.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 228,763,725 7,065,803 235,829,528 229,051,452 6,841,740 235,893,192 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 934,996 934,996 - 717,751 717,751 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนี้
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 228,763,725 8,000,799 236,764,524 229,051,452 7,559,491 236,610,943 
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3.4.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  กล่าวถึง ต่ ากว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 459,113 89,875 39,521 10,134 2,448 601,091 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 17,543,311 1,037,287 518,728 121,627 96,946 19,317,899 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14,133,518 207,490 53,198 27,918 29,019 14,451,143 
การสาธารณูปโภคและบริการ 23,944,552 405,567 94,333 38,606 45,830 24,528,888 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อธุรกิจเช่าซ้ือ 110,529,209 10,633,090 1,654,297 831,833 503,264 124,151,693 
สินเชื่อจ าน าทะเบียน 21,922,557 3,464,650 1,066,483 272,162 51,542 26,777,394 
เพื่อท่ีอยู่อาศัย 14,756,509 520,055 256,365 227,814 485,459 16,246,202 

อื่น ๆ 9,219,986 824,920 344,807 172,474 128,027 10,690,214 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 212,508,755 17,182,934 4,027,732 1,702,568 1,342,535 236,764,524 

บวก: ดอกเบ้ียค้างรับ 402,908 179,049 - - 111 582,068 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี       

และดอกเบ้ียค้างรับ 212,911,663 17,361,983 4,027,732 1,702,568 1,342,646 237,346,592 

 
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  กล่าวถึง ต่ ากว่า  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 538,998 88,335 31,161 14,373 1,901 674,768 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 20,749,893 1,427,083 181,499 81,825 86,390 22,526,690 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 11,328,190 204,335 57,126 22,448 26,633 11,638,732 
การสาธารณูปโภคและบริการ 24,434,715 377,707 84,322 51,388 62,892 25,011,024 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อธุรกิจเช่าซ้ือ 110,267,625 10,439,773 1,598,997 784,555 491,511 123,582,461 
สินเชื่อจ าน าทะเบียน 21,360,877 2,588,898 849,756 213,952 39,002 25,052,485 
เพื่อท่ีอยู่อาศัย 15,889,780 625,324 278,532 224,047 563,419 17,581,102 

อื่น ๆ 9,198,444 781,902 274,733 143,878 144,724 10,543,681 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 213,768,522 16,533,357 3,356,126 1,536,466 1,416,472 236,610,943 

บวก: ดอกเบ้ียค้างรับ 424,610 173,134 - - 519 598,263 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี       

และดอกเบ้ียค้างรับ 214,193,132 16,706,491 3,356,126 1,536,466 1,416,991 237,209,206 
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3.4.4 จ าแนกตามประเภทการจัดชั้น 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที ่ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

 

เงินให้สินเชื่อ      
แก่ลูกหน้ี         

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสทุธิที่ใช้ใน
การต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

ค่าเผ่ือหน้ี                   
สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินให้สินเชื่อ  
แก่ลูกหน้ี          

และดอกเบี้ย                 
ค้างรับ  

ยอดสทุธิที่ใช้ใน
การต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

ค่าเผ่ือหน้ี                   
สงสัยจะสูญ (1) (2) 

เงินส ารองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จัดชั้นปกต ิ 212,912 174,705 2,304 214,194 178,483 2,512 
-  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,362 16,094 2,564 16,706 15,096 3,194 
- จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 4,028 3,394 1,611 3,356 3,073 1,269 
- จัดชั้นสงสัย 1,703 1,396 534 1,536 1,315 586 
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,342 785 412 1,417 817 531 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 3,248 - - 2,951 

รวม 237,347 196,374 10,673 237,209 198,784 11,043 

(1) คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีค านวณจากมูลหน้ีหลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหน้ีเงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารฯมีส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ท่ีสนส.5/2559 จ านวน 5,725 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 6,428 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจ านวน 2,477 ล้านบาท (ณ วันท่ี                    
31 ธันวาคม 2561 จ านวน 3,477 ล้านบาท) ไปเป็นส ารองของลูกหน้ีรายตัว ซ่ึงเมื่อรวมกับยอดเงินส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.จ านวน 4,948 ล้านบาท               
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 4,615 ล้านบาท) จะท าให้ยอดเงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท.ท้ังส้ินมีจ านวน 7,425 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
จ านวน 8,092 ล้านบาท)  

 อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1) ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน (1) เงินให้สินเชื่ออื่น (2) 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  

 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

จัดชั้นปกติ 0.80 0.83 1.46 1.43 1 1 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 7.73 11.56 17.21 16.80 2 2 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 26.93 26.59 38.23 37.75 100 100 
จัดชั้นสงสัย 26.44 26.60 38.23 37.75 100 100 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 27.94 27.67 38.23 37.75 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารอ งส่วนที่เกิน
กว่าส ารองข้ันต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราท่ีใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันส ารองข้ันต่ าของ ธปท. 
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3.4.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารฯมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 138,299 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 137,493 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อส าหรับรถยนต์และ
สัญญาเช่าการเงินส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 46,958 95,821 7,227 7,373 157,379 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,021) (8,790) (310) (3,939) (19,060) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (20) - - - (20) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่
ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 40,917 87,031 6,917 3,434 138,299 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (2,804) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ     135,495 

(1)   สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ

ลูกหนี้รายตัวแล้ว 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
หนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า 47,723 94,964 6,502 7,133 156,322 
หัก:  รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1) (6,089) (8,621) (277) (3,809) (18,796) 

 เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน (24) (9) - - (33) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่
ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 41,610 86,334 6,225 3,324 137,493 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)     (3,218) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ     134,275 

(1)   สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ

ลูกหนี้รายตัวแล้ว 
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3.4.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่าค านวณตามเกณฑ์ มูลค่าค านวณตามเกณฑ์ 

 ธปท.(2) ณ วันที่  ของธนาคารฯ ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรบัรู้รายได้ (1) 8,349 8,040 9,161 8,618 
(1)  ค านวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี 
(2) หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบก าหนดช าระ 

3.4.7 รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
   ณ วันที่  
   30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1) 19,233 18,969 
(1) จ านวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ 

3.4.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนี้ที่ไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างงวด     

จ านวนลูกหนีท้ี่ปรบัโครงสร้างหนี้โดยการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี ้(ราย) 329 283 606 632 

ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 
(ล้านบาท) 120 83 203 185 

ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรบัโครงสร้างหนี้ 
(ล้านบาท) 121 83 205 185 

ผลขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา      
(ล้านบาท) - - - - 

อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้างหนี้ (ป)ี     
ลูกหนี้เช่าซ้ือ 5 4 4 4 
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ 4 4 4 4 
ลูกหนี้สินเชื่อจ าน าทะเบียน 5 5 5 5 
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ข้อมูลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างมีดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ทีป่รับโครงสร้างหนี้  47 71 102 151 
จ านวนเงนิต้นและดอกเบี้ยที่ได้รบัช าระ 294 384 610 793 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

 จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่ม ี     
 การปรับโครงสร้างหนี ้ 12,759 2,631 14,261 3,176 

3.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

3.5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ 
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  กล่าวถึง ต่ ากว่า   ส ารอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นงวด 2,512,050 3,194,214 1,268,714 586,227 531,021 2,951,428 11,043,654 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม 
(ลดลง) ในระหว่างงวด (208,740) (630,270) 352,932 643,151 502,697 296,785 956,555 

หน้ีสูญตัดบัญชี - - (10,471) (695,169) (621,812) - (1,327,452) 

ยอดปลายงวด 2,303,310 2,563,944 1,611,175 534,209 411,906 3,248,213 10,672,757 
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  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  กล่าวถึง ต่ ากว่า   ส ารอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ ส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 3,319,945 3,591,610 888,764 422,734 389,060 2,088,234 10,700,347 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม 
(ลดลง) ในระหว่างปี (781,513) (394,103) 542,716 1,415,835 2,762,741 863,194 4,408,870 

หน้ีสูญตัดบัญชี - - (99,726) (1,251,562) (2,620,744) - (3,972,032) 
โอนออกจากการขายลูกหน้ี  (26,382) (3,293) (63,040) (780) (36) - (93,531) 

ยอดปลายป ี 2,512,050 3,194,214 1,268,714 586,227 531,021 2,951,428 11,043,654 

3.5.2  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จ าแนกตามประเภทการกันเงินส ารอง 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 กันเงินส ารอง 
เป็นรายลูกหนี้ 

กันเงินส ารอง 
เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นงวด 3,620,998 4,471,228 2,951,428 11,043,654 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลดลง)                               
ในระหว่างงวด (275,244) 935,014 296,785 956,555 

หนี้สูญตัดบัญชี (281,270) (1,046,182) - (1,327,452) 

ยอดปลายงวด 3,064,484 4,360,060 3,248,213 10,672,757 
 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 กันเงินส ารอง 
เป็นรายลูกหนี้ 

กันเงินส ารอง 
เป็นกลุ่มสินเชื่อ ส ารองส่วนเกิน รวม 

ยอดต้นปี 4,502,267 4,109,846 2,088,234 10,700,347 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี 1,195,678 2,349,998 863,194 4,408,870 
หนี้สูญตัดบัญชี (1,983,416) (1,988,616) - (3,972,032) 

โอนออกจากการขายลูกหนี้ (93,531) - - (93,531) 

ยอดปลายปี 3,620,998 4,471,228 2,951,428 11,043,654 
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3.5.3 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
ยอดต้นงวด/ป ี 8,146 8,948 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ป ี - - 
ตัดจ าหน่ายระหว่างงวด/ป ี (402) (802)  
ยอดปลายงวด/ป ี 7,744 8,146 

3.5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 7,073 6,309 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) 2,557 2,386 
(1)  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.              

ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.6 การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3.6.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   ค่าเผื่อขาดทุนที่บันทึก 
 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ในบัญชีแล้ว 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธันวาคม
2561 

ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ (1) 1 1 - - 1 1 
  (1)  เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีออกโดยสถาบันการเงินซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศส่ังปิดกิจการเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2540  
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3.6.2 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 
ณ วันท่ี  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์     
ณ วันท่ี  

เงินลงทุนในลูกหนี้                     
ท่ีรับโอนมา                                  
ณ วันท่ี  

ทรัพย์สินรอการขาย 
ณ วันท่ี  

รวม 
ณ วันท่ี  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 249,009 264,469 - - - - - - 249,009 264,469 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น

พิเศษ 17,183 16,533 - - - - - - 17,183 16,533 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 4,028 3,356 - - - - - - 4,028 3,356 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,703 1,536 - - - - - - 1,703 1,536 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,342 1,417 42 36 13 13 - 12 1,397 1,478 

รวม 273,265 287,311 42 36 13 13 - 12 273,320 287,372 

(1)  มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื่น และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 

3.6.3 การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับสินเชื่อที่กันส ารองเป็นรายกลุ่ม 
(Collective Approach) 

3.6.3.1 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลหน้ี  
ณ วันท่ี  

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้ง         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1)              

ณ วันท่ี  

อัตราท่ีใช้ในการตั้ง                           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)                             

ณ วันท่ี  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3)                   

ณ วันท่ี  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 123,294 122,837 123,294 122,837 0.80 0.83 984 1,018 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11,567 11,319 11,567 11,319 7.73 11.56 894 1,309 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,864 1,811 1,864 1,811 26.93 26.59 502 481 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 952 900 952 900 26.44 26.60 252 239 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 617 614 617 614 27.94 27.67 172 170 

รวม 138,294 137,481 138,294 137,481   2,804 3,217 

(1) ธนาคารฯไม่ได้น ามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้างในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่า
ส ารองข้ันต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ
ลูกหนี้รายตัวแล้ว 
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3.6.3.2  สินเชื่อจ าน าทะเบียน 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลหน้ี  
ณ วันท่ี  

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้ง         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ            

ณ วันท่ี  

อัตราท่ีใช้ในการตั้ง                           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1)                          

ณ วันท่ี  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2)                   

ณ วันท่ี  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 23,158 22,835 23,158 22,835 1.46 1.43 338 327 
ลูกหน้ีจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3,720 2,816 3,720 2,816 17.21 16.80 640 473 
ลูกหน้ีจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 1,152 923 1,152 923 38.23 37.75 441 348 
ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 300 236 300 236 38.23 37.75 115 89 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 58 45 58 45 38.23 37.75 22 17 

รวม 28,388 26,855 28,388 26,855   1,556 1,254 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่า
ส ารองข้ันต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 

(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนที่เกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของ
ลูกหนี้รายตัวแล้ว 

3.6.4 ลูกหนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

จ านวนรายลูกหน้ี  
ณ วันท่ี  

มูลหน้ี  
ณ วันท่ี  

หลักประกัน  
ณ วันท่ี  

ท่ีบันทึกในบัญชีแล้ว (2)                            
ณ วันท่ี  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
1. บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูก        
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์          
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1) 1 1 545 578 499 531 545 (3) 578 (3) 

2. บริษัทอื่นท่ีมิใช่บริษัท 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แต่มีผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกับบริษัทจด
ทะเบียนท่ีเข้าข่ายถูกเพิกถอน             
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 11 691 1,315 271 293 8 50 

3. บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่าง           
การฟื้นฟูการด าเนินงาน - - - - - - - - 

4. บริษัทท่ีรายงานผู้สอบบัญชีระบุ            
ว่ามีปัญหาเก่ียวกับความด ารงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม 9 12 1,236 1,893 770 824 553 628 
(1) บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน 
(2) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรส ารองส่วนท่ีเกินกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นส ารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว 
(3) ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 
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3.7 ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ทรัพย์สินที่ได้จากการช าระหนี้    
   อสังหาริมทรพัย ์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมนิภายใน   

ยอดต้นงวด/ป ี 11,713 11,713 

จ าหน่าย (11,713) - 

ยอดปลายงวด/ป ี - 11,713 

   สังหาริมทรัพย ์   
ยอดต้นงวด/ป ี 4,375 1,203 
เพิ่มขึ้น 1,082,016 2,469,289 

จ าหน่าย (1,075,056) (2,466,117) 

ยอดปลายงวด/ป ี 11,335 4,375 

   รวมทรัพย์สินรอการขาย 11,335 16,088 
   หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า    

ยอดต้นงวด/ป ี 11,871 12,139 
เพิ่มขึ้น 796 851 

ลดลง (12,378) (1,119) 

ยอดปลายงวด/ป ี 289 11,871 

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 11,046 4,217 
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3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แสดง
ได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
มูลค่าตามบัญชีต้นงวด/ปี 38,831 32,778 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ (10,679) - 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม - 6,053 
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด/ปี 28,152 38,831 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดส านักงานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2561 โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อก าหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
ข้อมูลตลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวจัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ  

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้ 

  ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น 
ประมาณการราคาตลาดของพื้นทีส่ านักงาน (บาท/ตร.ม.) 93,330 - 139,951 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 
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3.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา        
ที่ตีใหม ่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารชุด
ส านักงานและ
ส่วนปรับปรุง ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง 

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 612,791 17,509 434,257 551,479 61,837 1,677,873 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 1,526 - 13,030 32,963 3,359 50,878 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก (6,383) - (6,673) (54,482) (13,546) (81,084) 
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับ
ราคาทุน (129,974) - - - - (129,974) 

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 145,609 - - - - 145,609 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 623,569 17,509 440,614 529,960 51,650 1,663,302 
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า 10,679 - 8,791 8,645 6,067 34,182 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก  - - (12,199) (3,847) (4,452) (20,498) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 634,248 17,509 437,206 534,758 53,265 1,676,986 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:       
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 116,402 - 364,392 482,522 38,450 1,001,766 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 13,572 - 26,775 25,018 7,090 72,455 
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับ
ราคาทุน (129,974) - - - - (129,974) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/  
ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - (4,413) (50,298) (13,300) (68,011) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - - 386,754 457,242 32,240 876,236 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด 5,090 - 12,077 13,525 3,347 34,039 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/ 
 ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - (11,343) (3,846) (4,452) (19,641) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 5,090 - 387,488 466,921 31,135 890,634 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 623,569 17,509 53,860 72,718 19,410 787,066 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 629,158 17,509 49,718 67,837 22,130 786,352 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน:     

2561      37,031 

2562      34,039 
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ธนาคารฯได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดส านักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 
2561 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดส านักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่     
30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จะเป็นดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
อาคารชุดส านักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม 234,479 238,415 

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้ 

 ณ วันที่ ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม 

 30 มิถุนายน 2562 เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น 

ประมาณการราคาตลาดของพื้นทีส่ านักงาน (บาท/ตร.ม.) 82,960 - 181,475 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562:  
ราคาทุน 854,447 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (630,184) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 224,263 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:  
ราคาทุน 850,160 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (583,146) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 267,014 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 
ส าหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่                         
ส าหรับปี                        
สิ้นสุดวันที่                              

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
มูลค่าตามบัญชีต้นงวด/ปี 267,014 342,255 
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 4,287 19,098 
จ าหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - (1,606) 
ค่าตัดจ าหน่าย (47,038) (92,733) 

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด/ปี 224,263 267,014 

3.11 สินทรัพย์อื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธ ิ 526,233 555,809 
ดอกเบี้ยค้างรับ 21,656 20,365 
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 136,311 99,206 
เงินมัดจ า 61,530 60,542 
ลูกหนี้อื่น 402,029 563,210 
สินทรัพย์อื่น ๆ  242,685 214,809 
รวมสินทรัพย์อื่น 1,390,444 1,513,941 
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3.12 เงินรับฝาก 

 3.12.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินรบัฝาก   
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,637,023 2,701,977 
ออมทรัพย์ 40,282,069 54,683,842 
จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 16,085,664 16,081,571 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไมเ่กิน 1 ปี 33,046,415 20,441,879 
  - เกิน 1 ป ี 4,377,885 3,551,294 

บัตรเงนิฝาก/ใบรบัฝาก 104,611,094 97,755,169 
รวม 201,040,150 195,215,732 

3.12.2 จ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี (1) 200,423,922 191,278,046 
เกิน 1 ปี 616,228 3,937,686 
รวมเงินรับฝาก 201,040,150 195,215,732 

(1) รวมสัญญาที่ครบก าหนดแล้ว   

3.12.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากทั้งจ านวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของ
ผู้ฝากที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ 

3.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)  
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย์ 50,597 - 50,597 88,209 - 88,209 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 2,382,939 2,382,939 - 2,287,710 2,287,710 
สถาบันการเงินอื่น 7,396,295 237,006 7,633,301 852,290 644,500 1,496,790 

รวม 7,446,892 2,619,945 10,066,837 940,499 2,932,210 3,872,709 
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3.14 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินกู้ยืมในประเทศ   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 6,680,000 6,680,000 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกนั 20,100,000 43,000,000 
ตั๋วแลกเงิน 36,122 36,122 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 797 797 

รวม 26,816,919 49,716,919 

3.14.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน 
ดังนี ้

ช่วงเวลา 
ที่ออกหุ้นกู้ 

จ านวนหน่วย 
ณ วันที่  

มูลค่า                  
ที่ตราไว้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

ปีที่ครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม (บาท) 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม   

 2562 2561  2562 2561   
 (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   

ปี 2557 - 1.60 1,000 - 1,600 ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2557 - 0.80 1,000 - 800 ปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี  
ปี 2558 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี  
ปี 2559 0.68 0.68 1,000 680 680 ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.875 ต่อป ี
ปี 2560 1.00 1.00 1,000 1,000 1,000 ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อป ี
ปี 2560 0.60 0.60 1,000 600 600 ปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อป ี
ปี 2562 1.20 - 1,000 1,200 - ปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อป ี
ปี 2562 1.20 - 1,000 1,200 - ปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อป ี

รวม    6,680 6,680   
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3.14.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาว                            
ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้ 

ช่วงเวลา       
ที่ออกหุ้นกู ้

ประเภท     
หุ้นกู ้

จ านวนหน่วย                     
ณ วันท่ี 

มูลค่า                  
ที่ตราไว้  

ยอดคงเหลือ                              
ณ วันท่ี 

ปีท่ีครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ย 

  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม (บาท) 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม   
  2562 2561  2562 2561   
  (ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) (ล้านบาท)   
ปี 2559 หุ้นกู้ระยะยาว - 10.00 1,000 - 10,000 ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.85 - 1.95 ต่อปี 
ปี 2560 หุ้นกู้ระยะยาว - 13.00 1,000 - 13,000 ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.75 - 1.85 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 8.00 8.00 1,000 8,000 8,000 ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.68 - 1.75 ต่อปี 
ปี 2561 หุ้นกู้ระยะยาว 12.00 12.00 1,000 12,000 12,000 ปี 2563 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.65 - 2.05 ต่อปี 
ปี 2562 หุ้นกู้ระยะส้ัน 0.10      - 1,000 100 - ปี 2562 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

1.85 ต่อปี 
รวม     20,100 43,000   

3.14.3 ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50  
ต่อปี 

3.15 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นงวด/ป ี 286,371 251,348 
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั 15,525 22,758 
ต้นทุนดอกเบี้ย 5,794 7,968 
ต้นทุนบริการในอดีต 92,745 - 
ผลประโยชนจ์่ายในระหว่างงวด/ป ี - (11,590) 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย   
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ 34,767 (1,544) 
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 49,633 9,953 
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอืน่ 11,162 7,478 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายงวด/ป ี 495,997 286,371 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 113,713 96,685 

รวมส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายงวด/ป ี 609,710 383,056 
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับ                   
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 

 2562 2561 
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั 10,602 8,911 
ต้นทุนดอกเบี้ย 3,454 2,480 
ต้นทุนบริการในอดีต 30 - 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 12,825 11,717 

รวมผลประโยชน์พนักงาน 26,911 23,108 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั 21,204 17,537 
ต้นทุนดอกเบี้ย 6,908 4,787 
ต้นทุนบริการในอดีต 92,745 - 
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 12,825 11,717 

รวมผลประโยชน์พนักงาน 133,682 34,041 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของธนาคารฯที่รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                   
มีจ านวนประมาณ 189 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท ตามล าดับ  

ณ วันที่ วันที ่30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 28 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานของธนาคารฯประมาณ 18 ปี และ 21 ปี ตามล าดับ 

สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

อัตราคิดลด 1.78 - 3.59 1.72 - 4.02 
อัตราการขึ้นเงนิเดือนเฉลี่ย 5.00 5.00 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเชิงปริมาณของข้อสมมติฐานหลักที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

 เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% เพิ่มขึ้น 0.25% ลดลง 0.25% 
อัตราคิดลด (15,630) 16,340 (10,626) 11,169 
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 15,924 (15,318) 10,954 (10,479) 

3.16  หนี้สินอื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น ๆ คา้งจ่าย 109,186 240,570 
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย 227,560 390,106 
รายได้รับล่วงหน้า 1,628,443 1,442,405 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,887,916 2,393,364 
บัญชีพักเจ้าหนี ้ 1,281,359 1,082,473 
หนี้สินอื่น ๆ  314,486 321,862 
รวมหนี้สินอื่น 6,448,950 5,870,780 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้นรวมโบนัสค้างจ่ายซึ่งเป็นโบนัสส าหรับพนักงานและผู้บริหารซึ่งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจ าปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษัทใหญ่ส าหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัสประจ าปี
บางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั้นจะมีการกันส่วนไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก  5 ปีข้างหน้า 
ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยค านวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปี 
จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายช าระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารฯมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 337 ล้านบาท และ 311 ล้านบาท ตามล าดับ 

3.17 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯได้จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเป็นจ านวน 627,952,146 หุ้น  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการ
แปลงสภาพมีจ านวน 104 หุ้น  
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3.18 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารฯด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อ 
สินเชื่อจ าน าทะเบียน สินเชื่อธุรกิจเอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับ           
ตราสารทุนและสินทรัพย์อ่ืน 

ส าหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงิน
ส ารองส่วนเกินจากการจัดชั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินส ารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรร
ตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 9,215,676 9,215,676 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,543,024 2,543,024 
เงินส ารองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 17,277,459 15,959,967 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 305,643 197,999 
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ (1,016,742) (972,378) 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 29,309,060 27,928,288 
เงินกองทุนชัน้ที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน   

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนดิไม่สะสมเงินปันผล 1 1 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 29,309,061 27,928,289 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2   
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 6,680,000 6,680,000 
เงินส ารองส่วนเกิน 686,169 664,553 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชั้นปกต ิ 553,765 571,301 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่2 7,919,934 7,915,854 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น 37,228,995 35,844,143 
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(หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทนุ ธนาคารฯ 
กฎหมาย
ก าหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
ก าหนด 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของ 
 เจ้าของต่อสินทรัพยเ์สี่ยง 18.47 7.00 17.85 6.375 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 18.47 8.50 17.85 7.875 
เงินกองทุนทัง้หมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 23.46 11.00 22.91 10.375 

เพื่อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารง
เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน ณ วันที่                      
30 มิถุนายน 2562 ไว้ใน Website ของธนาคารฯภายในเดือนตุลาคม 2562 

3.19 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ป ี (6,828) 20,020 
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด/ป ี 4,881 (26,848) 

 (1,947) (6,828) 
บวก: ผลกระทบของสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี 390 1,366 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ป ี (1,557) (5,462) 

3.20 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดส านักงาน ส่วนเกินทุน             
จากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอยตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ
อาคารชุดส านักงานและบันทึกโอนไปยังก าไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 385,154 257,735 
ตีราคาใหม ่ - 145,610 
โอนไปก าไรสะสม (1,153) (18,191) 
 384,001 385,154 
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (76,801) (77,031) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 307,200 308,123 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได้ 
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3.21 รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                         
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                         
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 154,615 159,997 364,616 315,682 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 43,146 32,427 76,896 61,986 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 1,999,312 2,010,269 3,954,607 4,098,226 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 1,916,708 1,975,118 3,846,585 3,963,983 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 4,113,781 4,177,811 8,242,704 8,439,877 

3.22 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                           
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                              
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

เงินรบัฝาก 795,995 603,075 1,537,763 1,211,351 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,917 2,706 4,135 5,920 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 
 และธนาคารแห่งประเทศไทย 269,184 275,769 548,125 553,486 
ตราสารหนี้ที่ออก     

- หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ 67,826 79,793 137,932 158,709 
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ 108,998 240,934 279,843 485,458 

เงินกู้ยืม 227 227 452 452 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,244,147 1,202,504 2,508,250 2,415,376 
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3.23 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                  
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     

- การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน 1,890 2,458 3,287 4,217 
- การบริการการประกันภัย 467,679 572,397 911,304 1,218,603 
- การจัดการ 370 14,327 663 14,327 
- การให้บริการทีป่รึกษาทางการเงนิ 9,000 500 9,000 8,170 

- อื่น ๆ 224,058 232,004 465,315 474,972 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 702,997 821,686 1,389,569 1,720,289 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (20,183) (24,946) (39,731) (48,780) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 682,814 796,740 1,349,838 1,671,509 

3.24 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                  
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและ 
ปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ     
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 11,193 10 (5,699) 79 
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบีย้ (12) (106) 4 (2,130) 

- ตราสารหนี้ 7,388 3,936 13,542 8,420 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ                    
ปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 18,569 3,840 7,847 6,369 
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3.25 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที ่30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรจากการขาย     

- เงินลงทุนเผื่อขาย 17 127 17 127 
- ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด 4,194 1,385 7,073 3,937 

- เงินลงทุนทั่วไป - 8,799 - 204,365 
รวม 4,211 10,311 7,090 208,429 
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่า      

- เงินลงทุนทั่วไป (7,867) 727 (5,789) 751 

รวม (7,867) 727 (5,789) 751 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทนุ (3,656) 11,038 1,301 209,180 

3.26 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ                 
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 73 - 73 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด (โอนกลับ) (763) (4) (835) (109) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (โอนกลับ) (9,322) 466,852 94,833 1,317,831 

รวม (10,085) 466,921 93,998 1,317,795 
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3.27 รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่                    
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 8,134 15,400 25,548 38,500 
รายได้เงินปันผล 1,094 1,580 29,689 30,100 
ก าไรจากการขายลูกหนี้  - 41,321 - 41,321 
อื่น ๆ 10,744 7,279 27,090 22,994 
รวม 19,972 65,580 82,327 132,915 

3.28 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที ่30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 11,436 15,260 25,674 32,481 
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรต์ัดจ าหน่าย 23,632 22,966 47,037 45,294 
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 77,318 79,381 146,869 352,063 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 18,199 19,560 36,894 39,035 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและจ าหน่ายสินทรัพย์ 
 ที่ยึดมา 15,551 13,549 32,945 30,593 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 34,022 38,481 48,220 55,392 

อื่น ๆ 55,884 36,518 89,214 75,380 

รวม 236,042 225,715 426,853 630,238 
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3.29 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 
2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบังวด 336,674 388,706 769,624 789,335 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช:ี     
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 20,522 (61,064) (86,826) (171,266) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 357,196 327,642 682,798 618,069 

จ านวนภาษีเงินได้ที่ เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผล (ก าไร) ขาดทนุจากการวัดมูลค่า 
 เงินลงทุนเผื่อขาย  (511) 2,192 (976) 2,896 
ผลขาดทนุจากการประมาณการ 
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 19,112 1,687 19,112 1,687 
ภาษีเงินไดท้ี่บนัทึกโดยตรงในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 18,601 3,879 18,136 4,583 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                     
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 1,791,185 1,639,347 3,437,210 3,099,542 

อัตราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณ                      
อัตราภาษี 358,237 327,870 687,442 619,908 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้น                  
ไม่ต้องน ามาเสียภาษีและค่าใช้จ่ายสุทธิ                                               
ที่ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ (1,041) (228) (4,644) (1,839) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ 357,196 327,642 682,798 618,069 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตดับัญชี               
ที่แสดงในส่วนของก าไร               

หรือขาดทุนส าหรบังวดหกเดือน
ส้ินสุดวันที ่

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  649,643 590,286 59,357 138,618 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 22,984 21,993 991 (172) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 58 2,374 (2,316) 53 
ดอกเบี้ยรบัทีห่ยุดรบัรู้รายได ้ 34,165 33,782 383 1,041 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ (44,264) (35,563) (8,701) (6,161) 
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน (143) (162) 19 118 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - (2,983) 2,983 - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ (76,801) (77,031) - - 
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า              

เงินลงทุน 390 1,366 - - 
ขาดทนุที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากตราสารอนุพันธ์ 106 1,917 (1,811) (1,638) 
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น                   

เมื่อเริ่มแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตัดจ่าย (591,939) (562,229) (29,710) (19,470) 
ดอกผลเช่าซ้ือรับล่วงหน้า 205,736 179,221 26,515 58,877 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 298,538 298,538 - - 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 121,942 76,610 26,218 6,316 

อื่น ๆ 136,129 123,231 12,898 (6,316) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  756,544 651,350 86,826 171,266 
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3.30 องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด            
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนเผื่อขาย:     
ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 2,574 (10,830) 4,898 (14,352) 
หัก: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ส าหรับ

ก าไรที่รวมอยู่ในก าไรหรือขาดทนุ (17) (127) (17) (127) 
 2,557 (10,957) 4,881 (14,479) 

ผลขาดทนุจากการประมาณการ                                     
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (95,562) (8,437) (95,562) (8,437) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (93,005) (19,394) (90,681) (22,916) 
ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกับองคป์ระกอบของ 
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 18,601 3,879 18,136 4,583 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวดสุทธิ (74,404) (15,515) (72,545) (18,333) 

3.31 ภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 

 

จ านวน            
ก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวน              
ก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ           
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 2,557 (511) 2,046 (10,957) 2,192 (8,765) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (95,562) 19,112 (76,450) (8,437) 1,687 (6,750) 

 (93,005) 18,601 (74,404) (19,394) 3,879 (15,515) 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 

 

จ านวน            
ก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

จ านวน           
ก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ ี
จ านวนสุทธิ
จากภาษี 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ              
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 4,881 (976) 3,905 (14,479) 2,896 (11,583) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (95,562) 19,112 (76,450) (8,437) 1,687 (6,750) 

 (90,681) 18,136 (72,545) (22,916) 4,583 (18,333) 

3.32 ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          
วันที่ 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (พันบาท) 1,433,989 1,311,705 2,754,412 2,481,473 
จ านวนหุน้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 921,568 921,568 921,568 921,568 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1.56 1.42 2.99 2.69 
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3.33 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ช่ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษทัใหญ ่
บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 
บริษทั ไฮเวย์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทั ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทั ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทั ออล-เวย์ส จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทั ไพรมัส ลีสซ่ิง จ ากัด (อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561    
มีรายละเอยีดดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
ยอดคงค้าง    
บริษัทใหญ ่   
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   
เงินรบัฝาก 813,416 641,306 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 460 89 
เงินปนัผลค้างจ่าย - 3,593,665 
หนี้สินอื่น 133,422 123,647 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน    
สินทรัพย์อื่น:   
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 15,374 31,216 
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 152 322 
   บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด 4,336 9 
บริษทั ออล-เวย์ส จ ากัด 32 - 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ)   
เงินรบัฝาก:   
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด  97,727 69,583 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด  327,531 438,790 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด  307,875 170,036 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  20,888 40,748 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 211,447 714,061 
   บริษัท ไพรมัส ลีสซ่ิง จ ากัด                                                                           

(อยู่ในระหว่างการช าระบัญชี) 
32,898 32,898 

   บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลีสซ่ิง จ ากัด 1,379 1,561 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน):   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 114,247 78,391 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด  41,007 209,213 
   บริษัทหลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 178,778 269,931 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย:   
   บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 7 6 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด  66 105 
   บริษัทหลักทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 7 13 
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 6 6 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 328 474 
   บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด  553 161 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด  31 90 
   บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 430 188 
หนี้สินอื่น:   
   บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 121,432 108,910 
   บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 15,209 16,928 
   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 5,613 4,274 
ภาระผูกพัน - การค้ าประกัน:   
บริษัทใหญ ่   
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,040 1,136 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน   
บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 540 540 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด 440 440 
บริษทั ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน จ ากัด 200 200 
บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด 1,014 918 
บริษทั ออล-เวย์ส จ ากัด - 100 
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ                             
1 มกราคม 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 

ณ วันที่                     
1 มกราคม 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันที่                     
30 มิถุนายน 2562 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย์):     
บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 300,000 - - 300,000 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ทิสโก้ จ ากัด 100,000 - (100,000) - 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้
ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
    

 

ส าหรับงวด                               
สามเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวด                            
หกเดือนสิ้นสุด                  
วันที่ 30 มิถุนายน เงื่อนไขและนโยบายในการ 

 2562 2561 2562 2561 ก าหนดราคา 

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด      
บริษัทใหญ่      
รายได้อ่ืน 125 750 458 1,000 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้

กับลูกค้ารายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการเงิน 
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานด้าน
ธุรการ 

378,395 394,709 777,011 751,608 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ดอกเบี้ยจ่าย 1,836 1,305 4,686 3,254 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้
กับลูกค้ารายอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 2,508 3,638 5,017 7,275 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้
กับลูกค้ารายอ่ืน 
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(หน่วย: พันบาท) 
    

 

ส าหรับงวด                               
สามเดือนสิ้นสุด                    
วันที่ 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวด                            
หกเดือนสิ้นสุด                  
วันที่ 30 มิถุนายน เงื่อนไขและนโยบายในการ 

 2562 2561 2562 2561 ก าหนดราคา 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
ดอกเบี้ยรับ 2,348 2,244 4,970 4,465 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่

ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 27 169 74 376 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่

ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
รายได้อ่ืน 28,314 2,258 56,096 4,807 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่

ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ 121,050 91,800 235,200 179,400 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 
 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

157,000 106,500 314,000 213,000 ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน 12,668 13,651 20,058 24,389 อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการ
รายอ่ืน 

ดอกเบี้ยจ่าย 3,683 1,245 6,108 2,117 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่
ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,045 474 3,394 1,011 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่
ใช้กับลูกค้ารายอ่ืน 

เงินให้สินเชื่อแก่พนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินให้สินเช่ือ (1) 1,967 2,140 
(1) รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป 

รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
เงินรบัฝาก 51,165 97,403 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญในระหว่างงวด  และ
ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                    

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21 20 42 39 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4 4 7 7 
รวม 25 24 49 46 

3.34 ส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
ธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ธนาคารฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี ้

1.  สินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก 

2.  สินเชื่อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื่อน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้าน
การพาณิชย์ต่าง ๆ และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

3.  บริหารเงินและอ่ืน ๆ เป็นส่วนงานที่ท าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารและส่วนงานอ่ืน ๆ  
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ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่า
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชื่อและรายได้ด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มี
การปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

ธนาคารฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน             
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ธนาคารฯไม่มีรายได้จาก
ลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของธนาคารฯส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเช่ือรายย่อย สินเช่ือธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2562       
รายได ้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,180 341 132 3,653 - 3,653 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 905 905 (905) - 

รวมรายได ้ 3,180 341 1,037 4,558 (905) 3,653 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 2,440 298 132 2,870 - 2,870 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 654 31 (2) 683 - 683 
รายได้จากการด าเนินงานอืน่ ๆ 86 12 907 1,005 (905) 100 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,180 341 1,037 4,558 (905) 3,653 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบญัชี (77) (6) (249) (332) - (332) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอื่น ๆ (1,646) (139) (660) (2,445) 905 (1,540) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (407) (2) 419 10 - 10 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (2,130) (147) (490) (2,767) 905 (1,862) 

       
ก าไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 1,050 194 547 1,791 - 1,791 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้      (357) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      1,434 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเช่ือรายย่อย สินเช่ือธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562       
รายได ้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 6,348 622 343 7,313 - 7,313 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 1,872 1,872 (1,872) - 

รวมรายได ้ 6,348 622 2,215 9,185 (1,872) 7,313 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 4,866 564 304 5,734 - 5,734 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,304 49 (3) 1,350 - 1,350 
รายได้จากการด าเนินงานอืน่ ๆ 178 9 1,914 2,101 (1,872) 229 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 6,348 622 2,215 9,185 (1,872) 7,313 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบญัชี (152) (12) (487) (651) - (651) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอื่น ๆ (3,338) (272) (1,393) (5,003) 1,872 (3,131) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (806) 31 681 (94) - (94) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (4,296) (253) (1,199) (5,748) 1,872 (3,876) 

       
ก าไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 2,052 369 1,016 3,437 - 3,437 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้      (683) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      2,754 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเช่ือรายย่อย สินเช่ือธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2561       
รายได ้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,476 336 116 3,928 - 3,928 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 887 887 (887) - 

รวมรายได ้ 3,476 336 1,003 4,815 (887) 3,928 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 2,569 294 112 2,975 - 2,975 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 768 34 (5) 797 - 797 
รายได้จากการด าเนินงานอืน่ ๆ 139 8 896 1,043 (887) 156 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,476 336 1,003 4,815 (887) 3,928 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบญัชี (76) (5) (197) (278) - (278) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอื่น ๆ (1,617) (119) (694) (2,430) 887 (1,543) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (258) 16 (225) (467) - (467) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (1,951) (108) (1,116) (3,175) 887 (2,288) 

       
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,525 228 (113) 1,640 - 1,640 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้      (328) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      1,312 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 สินเช่ือรายย่อย สินเช่ือธุรกิจ 
บริหารเงิน            
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงิน 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561       
รายได ้       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 7,070 684 446 8,200 - 8,200 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 1,758 1,758 (1,758) - 

รวมรายได ้ 7,070 684 2,204 9,958 (1,758) 8,200 

ผลการด าเนินงาน:       
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 5,196 614 215 6,025 - 6,025 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,617 62 (7) 1,672 - 1,672 
รายได้จากการด าเนินงานอืน่ ๆ 257 8 1,996 2,261 (1,758) 503 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 7,070 684 2,204 9,958 (1,758) 8,200 

       
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัดบญัชี (148) (10) (397) (555) - (555) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอื่น ๆ (3,376) (241) (1,369) (4,986) 1,758 (3,228) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (1,148) (43) (127) (1,318) - (1,318) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (4,672) (294) (1,893) (6,859) 1,758 (5,101) 

       
ก าไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 2,398 390 311 3,099 - 3,099 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้      (618) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      2,481 
 



 

66 

ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                             
มีดังต่อไปนี้ 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 
สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 

บริหารเงิน                  
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 206,350 30,448 43,037 279,835 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 32 1 753 786 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ 
บริหารเงิน                  
และอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 207,790 28,853 54,055 290,698 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 31 2 754 787 

3.35 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ            
5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
ธนาคารฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 73 ล้านบาท และ 66 ล้านบาท ตามล าดับ 

3.36 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 3.36.1 การรับอาวัล การค้ าประกัน และภาระผูกพัน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

การค้ าประกันอื่น 454,409 753,963 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน 142,319 351,660 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุฯ ข้อ 3.37.4) 300,000 1,200,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ข้อ 3.37.4) 934,996 717,751 
อื่น ๆ 707,068 517,961 
รวม 2,538,792 3,541,335 
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 3.36.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีคดีซึ่งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนรวมประมาณ 325 ล้านบาท และ 333 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด                
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว
ต่องบการเงิน 

3.36.3 ภาระผูกพันอื่น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส านักงานและสาขา 
สัญญาดังกล่าวมีอายุประมาณ 1 - 15 ปี 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

จ่ายช าระภายใน   
ไม่เกิน 1 ปี 172 159 
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี 150 203 
มากกว่า 5 ปี 27 32 

ค) ธนาคารฯมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วน
บุคคล โดยการรับประกันดังกล่าวมีก าหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย  
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3.37 เครื่องมือทางการเงิน 

3.37.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงในสัญญาทางการเงินท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ที่มีต่อธนาคารฯเมื่อครบก าหนดได้ หรือ  
จงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะช าระหนี้ให้กับธนาคารฯ 

ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการค้ าประกัน
การกู้ยืมและอื่น ๆ 

ธนาคารฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการก ากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารฯก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวิธีการในการควบคุม
สินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ความสามารถในการช าระหนี้ นอกจากนี้ธนาคารฯได้น าระบบ Credit Scoring มาใช้กับสินเชื่อ            
เช่าซื้อรายย่อยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้สะท้อน         
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารฯได้จัดให้มีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้น
ธนาคารฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเชื่อและการค้ าประกัน
การกู้ยืมนี้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตัวอยู่ในระดับต่ าเนื่องจาก
ธนาคารฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดที่
ธนาคารฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่แสดง
อยู่ในงบการเงิน 

คุณภาพของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของธนาคารฯ ซึ่งเป็นเ งินให้สินเชื่อ          
ส่วนใหญ่ของธนาคารฯมีรายละเอียดดังน้ี 

ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกินก าหนดช าระของธนาคารฯสามารถจ าแนกคุณภาพ
ของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก สินเชื่อที่มี
คุณภาพสูง และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง โดยก าหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหาย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื่อในกลุ่ม 
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี 
ระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหาย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 2   
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ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อจ าแนกตามคุณภาพของสินเชื่อได้ดังนี้  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
สินเช่ือที่ยังไม่เกินก าหนดช าระ   

สินเช่ือที่มีคุณภาพสูงมาก 57,341 56,197 
สินเช่ือที่มีคุณภาพสูง 54,281 54,864 
สินเช่ือที่มีคุณภาพปานกลาง 11,672 11,777 

รวม 123,294 122,838 
สินเช่ือที่เกินก าหนดช าระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน  11,567 11,319 
สินเช่ือที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วัน 3,433 3,324 
รวมทั้งหมด 138,294 137,481 

3.37.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ตราสารและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคารฯ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกน ามาประยุกต์ใช้           
โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารฯ
จะถูกประเมินโดยการใช้แบบจ าลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของความเสี่ยงแต่ละประเภท นอกจากนี้ธนาคารฯยังได้ใช้กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back 
Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง Value at Risk และการประเมินความเสี่ยง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตัวแปรจาก
แบบจ าลองได้ถูกก าหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่ เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม
รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่าง
เพียงพอ 

 3.37.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขาย             
ในตลาด 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีราคา
ซื้อขายในตลาด ณ วันที่ในงบการเงินประเมินโดยแบบจ าลองภายในตามหลักการ  
Value at Risk ค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้จากแบบจ าลอง Value at Risk เป็นค่าที่ใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99            
ในกรณีที่คงสถานะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี 
แสดงดังนี้ 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา                

ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีราคาซ้ือขายในตลาด   
ตราสารทุน - 1 
ตราสารหนี้ 5 7 
ตราสารอนุพันธ์ - - 

3.37.2.2 ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยคงที่ของธนาคารฯ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยก าหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นทันทีและยังไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์
และหนี้สิน แสดงดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ความอ่อนไหวของ                                    

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                     
ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้   
   ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1 71.21 283.08 
   ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1 (71.21) (283.08) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่าง                   
ค่อยเป็นค่อยไปของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะแสดงถึงสภาพของการด าเนินธุรกิจที่แท้จริงได้
ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิจากการวิเคราะห์ข้างต้น ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อ            
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ที่มี
ราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว 
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3.37.2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคัญดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,133 1,133 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ - 37,512 1,429 38,941 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ - - 29 29 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 2,828 7,041 9,869 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 23,202 204,595 9,549 237,346 
 23,202 244,935 19,181 287,318 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 42,481 158,121 438 201,040 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 418 2,652 6,997 10,067 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 276 276 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 2 2 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 26,817 - 26,817 
 42,899 187,590 7,713 238,202 
(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีได้รวมเงินให้สินเชื่อท่ีหยุดรับรู้รายได้

ตามเกณฑ์คงค้าง 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,189 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 51,465 1,624 53,089 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ - - 6 6 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 2,421 4,573 6,994 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1) 25,170 204,428 7,611 237,209 
 25,170 258,314 15,003 298,487 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 56,785 137,830 601 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 746 3,026 101 3,873 
หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 238 238 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - 11 11 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - 49,717 - 49,717 
 57,531 190,573 951 249,055 
 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีได้รวมเงินให้สินเชื่อท่ีหยุดรับรู้ รายได้

ตามเกณฑ์คงค้าง 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบก าหนดหรือวันที่มีการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้
ดังนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธ ิ 1 37,214 - 297 - 37,512 1.7501 

เงินลงทุนสุทธ ิ - 2,641 132 55 - 2,828 2.1270 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี ้ 3,674 14,813 42,774 116,221 27,113 204,595 7.3096 
 3,675 54,668 42,906 116,573 27,113 244,935  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 4,615 80,902 71,988 616 - 158,121 1.8331 
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน 32 119 186 2,315 - 2,652 0.1900 

ตราสารหนี้ที่ออกและ 
 เงินกู้ยืม 37 8,100 10,000 2,000 6,680 26,817 2.3296 
 4,684 89,121 82,174 4,931 6,680 187,590  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธ ิ 100 51,068 - 297 - 51,465 1.7444 

เงินลงทุนสุทธ ิ - 1,727 506 188 - 2,421 2.6722 
เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี ้ 2,367 16,658 42,510 116,404 26,489 204,428 7.2477 
 2,467 69,453 43,016 116,889 26,489 258,314  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 3,104 68,914 61,874 3,938 - 137,830 1.6413 
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน 94 547 140 2,245 - 3,026 0.3561 

ตราสารหนี้ที่ออกและ 
 เงินกู้ยืม 37 10,000 21,000 12,000 6,680 49,717 2.1992 
 3,235 79,461 83,014 18,183 6,680 190,573  

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้) ตามที่แสดง
ในตารางข้างต้นแสดงยอดก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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3.37.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการ         
ช าระเงินเมื่อครบก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหา
เงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อธนาคารฯได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัย
ภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินและการส ารองสินทรัพย์สภาพคล่อง                     
เพื่อน ามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและ           
ความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน                    
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ 
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะติดตามและควบคุมการด ารงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้
เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนด 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตัวของเงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้าน          
สภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของธนาคารฯ
ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้อง
กันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของ
สินทรัพย์สภาพคล่องสูงมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและ
การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสม นอกจากนี้แผนฉุกเฉินส าหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูก
จัดท าขึ้นเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเคร่ืองมือที่กล่าวไว้ข้างต้นธนาคารฯยังก าหนด
สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้  ระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดย
ฐานะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่ าเสมอเป็นรายวันและรายงานต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั้งสถานการณ์ของ
ธนาคารฯและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสถาบันการเงิน ซึ่งท าให้มีปริมาณเงินไหลออก
จากธนาคารฯมากกว่าปกติ  
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ธนาคารฯมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจากสถานการณ์           
ที่ผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่ าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับ
ธนาคารฯต่อไป นอกจากนี้ธนาคารฯยังมีหุ้นกู้ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจ านวนหนึ่ง  
ส าหรับการใช้ไปของเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อเป็นหลัก โดยเงินทุน  
ส่วนหนึ่งจะด ารงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ธนาคารฯ              
มีวงเงินที่อาจจะให้สินเชื่อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องยามจ าเป็น
ส าหรับบริษัทในกลุ่ม  

3.37.3.1 ปริมาณของหนี้สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

น้อยกว่า              
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี รวม 

หนี้สิน 153,045 82,174 11,611 246,830 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

น้อยกว่า              
3 เดือน 3 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี รวม 

หนี้สิน 152,492 83,020 24,863 260,375 

 เมื่อครบก าหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถูกน ามาฝากใหม่ใน
อัตราที่สูงถึงร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย ดังนั้นเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวปริมาณเงินจะ            
ต่ ากว่าข้อมูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ปริมาณหนี้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือ
น้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงินฝากทั้งสอง
ประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลื่อนย้ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว 
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3.37.3.2 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเสี่ยง  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 
องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,133 1,189 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธ ิ 38,941 53,089 

   เงินลงทุนช่ัวคราวสุทธ ิ 9,664 6,784 

   รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1) 49,738 61,062 

   ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1) 34,521 43,063 
(1)   สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

 ธนาคารฯมีนโยบายในการด ารงฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดย
จะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่ องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ วันที่                           
30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งค านวณเป็น
รายวันอยู่ที่  49,738 ล้านบาท และ 61,062 ล้านบาท ตามล าดับ สูงกว่าความต้องการ
สินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายในซึ่งธนาคารฯพิจารณาเป็นรายวันที่ 34,521 ล้านบาท 
และ 43,063 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการสภาพคล่องที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
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3.37.3.3 วันที่ที่ครบก าหนดของเค ร่ืองมือทางการเงินนับจากวันที่ ในงบการเงิน ณ วันที่                           
30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 เมื่อ     ไม่ม ี หน้ีท่ีไม่ก่อให้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก าหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,133 - - - - - - 1,133 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธ ิ 1,430 37,214 - 297 - - - 38,941 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 29 - - - - - 29 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 7,240 2,367 54 - 208 - 9,869 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 3,324 15,300 44,149 122,015 45,485 - 7,073 237,346 
 5,887 59,783 46,516 122,366 45,485 208 7,073 287,318 

หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 47,534 80,902 71,988 616 - - - 201,040 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,447 119 186 2,315 - - - 10,067 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 276 - - - - - - 276 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 2 - - - - - 2 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 37 8,100 10,000 2,000 6,680 - - 26,817 
 55,294 89,123 82,174 4,931 6,680 - - 238,202 

ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น         
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ าประกัน 
การกู้ยืม - 17 8 18 - 411 - 454 

ภาระผูกพันอื่น - 1,235 81 626 - 142 - 2,084 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 เมื่อ     ไม่ม ี หน้ีท่ีไม่ก่อให้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก าหนด เกิดรายได ้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด 1,189 - - - - - - 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธ ิ 1,724 51,068 - 297 - - - 53,089 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 6 - - - - - 6 
เงินลงทุนสุทธ ิ - 4,643 1,948 188 - 215 - 6,994 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 2,233 17,119 44,180 121,288 46,080 - 6,309 237,209 
 5,146 72,836 46,128 121,773 46,080 215 6,309 298,487 
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 60,490 68,914 61,874 3,938 - - - 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 941 547 140 2,245 - - - 3,873 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 238 - - - - - - 238 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ - 5 6 - - - - 11 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 37 10,000 21,000 12,000 6,680 - - 49,717 
 61,706 79,466 83,020 18,183 6,680 - - 249,055 
ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น         
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ าประกัน 
การกู้ยืม 2 250 38 18 - 446 - 754 

ภาระผูกพันอื่น - 1,318 623 495 - 351 - 2,787 
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ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน              
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ของธนาคารฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ธนาคารฯ จะเปิดเผยใน Website ของธนาคารฯ ภายในเดือนตุลาคม 2562 

3.37.4 ตราสารอนุพันธ์ 

ธนาคารฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงและเพื่อค้า 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนุพันธ์เพื่อค้า ดังนี้ 

ก) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) 

ธนาคารฯได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมขาดทุน 
ปี 2562 300 (2) 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมขาดทุน 
ปี 2562 1,200 (11) 

ข) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) 

ธนาคารฯได้มีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมก าไร 
ปี 2562 935 29 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลค่าสัญญา  

(Notional amount) มูลค่ายุติธรรมก าไร 
ปี 2562 718 6 

3.37.5  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ตารางต่อไปนี้ เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ              
ทางการเงิน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่  

 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

รายการ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าตาม
บัญชี 

มูลค่า
ยุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 1,133 1,133 1,189 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 38,941 38,941 53,089 53,089 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 29 29 6 6 
เงินลงทุนสุทธิ  9,869 10,436 6,994 7,774 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 229,914 (1) 234,592 229,108 (1) 232,448 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 201,040 201,040 195,216 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 10,067 10,067 3,873 3,873 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 276 276 238 238 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 2 2 11 11 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 26,817 26,638 49,717 49,697 
(1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารอง

ส่วนเกินจ านวน 3,248 ล้านบาท และ 2,951 ล้านบาท ตามล าดับ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อม
กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และส าหรับมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น คือ มูลค่าตามบัญชีสุทธิของเคร่ืองมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญทั้งหมด 
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3.38 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 29 - 29 - 29 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุน 3 3 - - 3 
ตราสารหนี้ 9,661 - 9,661 - 9,661 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 28 - - 28 28 
อาคารชุดส านักงาน 629 - - 629 629 
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 2 - 2 - 2 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,133 1,133 - - 1,133 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  38,941 2,430 36,214 297 38,941 
เงินลงทุนทั่วไป 205 - - 772 772 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับ 229,914 (1) - 58,677 175,915 234,592 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 201,040 42,919 158,121 - 201,040 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  10,067 7,415 2,652 - 10,067 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 276 276 - - 276 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 26,817 - 26,638 - 26,638 

(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 3,248 ล้านบาท 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6 - 6 - 6 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      
ตราสารทุน 4 4 - - 4 
ตราสารหนี้ 6,780 - 6,780 - 6,780 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 39 - - 39 39 
อาคารชุดส านักงาน 624 - - 624 624 
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพันธ์       
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 11 - 11 - 11 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสด 1,189 1,189 - - 1,189 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  53,089 2,370 50,323 396 53,089 
เงินลงทุนทั่วไป 210 - - 990 990 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับ 229,108 (1) - 60,035 172,413 232,448 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินรับฝาก 195,216 57,386 137,830 - 195,216 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,873 847 3,026 - 3,873 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 238 238 - - 238 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 49,717 - 49,697 - 49,697 

(1) มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมส ารองส่วนเกินจ านวน 2,951 ล้านบาท 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

4. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
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