
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 
 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

รายงานการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้เฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่าง
กาลเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดให้
ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะธนาคาร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
(พรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 กนัยายน 2557



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

เงินสด 343,023          403,646          342,130          402,877          
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8 13,680,298     7,453,544       13,472,453     7,144,502       
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 352,447          402,466          352,447          402,466          
เงินลงทุนสุทธิ 10 32,175,915     30,832,130     32,175,915     30,832,130     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 11, 12 465,396          463,197          4,554,874       4,554,874       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 13
    เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 158,372,681   146,114,549   104,586,908   105,172,664   

ดอกเบ้ียคา้งรับ 170,757          206,896          171,405          218,880          
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 158,543,438   146,321,445   104,758,313   105,391,544   
หัก รายไดร้อตดับญัชี (7,238,362)      (8,171,356)      (1,129)             -                  
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16 (3,506,875)      (3,397,761)      (2,391,589)      (2,423,467)      
หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 17 (20,801)           (19,461)           (20,801)           (19,461)           
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 147,777,400   134,732,867   102,344,794   102,948,616   

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 18 958,539          987,883          826,340          869,984          
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 19 169,681          179,926          110,533          113,329          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 20 64,499            72,426            54,749            62,465            
สิทธิการเช่าสุทธิ 170,566          175,758          170,566          175,758          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 21 432,705          359,660          16,523            66,173            
รายไดค้า้งรับสุทธิ 322,152          312,610          317,777          299,337          
ลูกหน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 592                 135,287          592                 135,287          
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 166,194          171,903          88,039            92,413            
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 22 28,849            30,763            16,855            18,471            
รวมสินทรัพย์ 197,108,256   176,714,066   154,844,587   148,118,682   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2557 2556 2557 2556

  
หนีสิ้น
เงินรับฝาก 24 91,742,461     83,734,809     91,742,662     83,734,983     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 25 37,153,415     44,785,767     37,153,415     42,585,767     
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 197,723          15,458            197,723          15,458            
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 9 189,482          1,131,227       189,482          1,131,227       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 26 42,969,966     28,417,377     1,693,180       3,250,820       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 150,184          133,347          114,731          103,145          
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 28 23,700            132,450          23,700            132,450          
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 731,985          685,900          549,476          536,615          
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเพ่ิมทุน 34 5,839,881       -                  5,839,881       -                  
หน้ีสินอ่ืน 29 1,256,262       1,493,432       703,435          817,044          
รวมหนีสิ้น 180,255,059   160,529,767   138,207,685   132,307,509   

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น 30
   ทุนจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 451,081 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท 4,023              4,023              4,023              4,023              
หุ้นสามญั 1,590,001,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท 14,182,817     14,182,817     14,182,817     14,182,817     

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 451,081 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท 4,023              4,023              4,023              4,023              
หุ้นสามญั 1,590,001,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.92 บาท 14,182,817     14,182,817     14,182,817     14,182,817     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 10.3, 31, 32 304,012          198,651          304,012          198,651          
ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฏหมาย 31 200,000          200,000          200,000          200,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,162,345       1,598,808       1,946,050       1,225,682       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 16,853,197     16,184,299     16,636,902     15,811,173     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  
รวมส่วนของเจ้าของ 16,853,197     16,184,299     16,636,902     15,811,173     
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 197,108,256   176,714,066   154,844,587   148,118,682   

(นายจ้ือกงั หล่ี)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(นายกั้วหุย ซง)
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดด้อกเบ้ีย 37 4,393,149 3,833,512 2,903,096 2,821,520
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 38 2,383,270 1,780,389 1,802,634 1,549,458
     รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 2,009,879 2,053,123 1,100,462 1,272,062
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 157,127 233,388 49,522 41,679
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6,131 1,954 6,131 1,954
     รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 39 150,996 231,434 43,391 39,725
รายไดจ้ากธุรกรรมเพ่ือคา้สุทธิ 40 22,578 23,474 22,583 23,525
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 41 (725) 3,829 (725) 3,829
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 12 5,668 67,822 -                  -                  
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ ทรัพยสิ์นรอการขาย
     และสินทรัพยอ่ื์น 56,160 130,834 53,656 124,728
หน้ีสูญรับคืน 65,914 155,548 18,417 122,945
รายไดเ้งินปันผล 8,787 7,279 12,256 23,789
ก าไรจากการขายสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 13.7 235,496 -                  235,496 -                  
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 48,572 59,360 7,282 23,380
    รวมรายได้จากการด าเนินงาน 2,603,325 2,732,703 1,492,818 1,633,983
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 541,302 577,885 351,924 337,684
ค่าตอบแทนกรรมการ 42 9,625 6,097 9,625 5,946
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 95,077 85,236 58,570 56,767
ค่าภาษีอากร 82,778 109,345 75,685 87,728
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,112 10,599 8,074 8,689
กลบัรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการ
   บริหารสินทรัพยข์อง บสท. 28 -                  (200,000) -                  (200,000)
ขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขาย (กลบัรายการ) 471,621 244,991 (1,286) (5,909)
อ่ืน ๆ 160,464 158,125 60,791 69,824
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,370,979 992,278 563,383 360,729

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 43 522,778 1,149,446 23,539 838,949
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 709,568 590,979 905,896 434,305
ภาษีเงินได้ 44 146,031 102,878 185,528 84,667
ก าไรส าหรับงวด 563,537 488,101 720,368 349,638

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 44

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุน 131,701           (49,341)           131,701           (49,341)           
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (26,340)           18,835             (26,340)           18,835             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 105,361           (30,506)           105,361           (30,506)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 668,898           457,595           825,729           319,132           

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร 563,537           488,101           720,368           349,638           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

ก าไรส าหรับงวด 563,537           488,101           720,368           349,638           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร 668,898           457,595           825,729           319,132           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 668,898           457,595           825,729           319,132           

ก าไรต่อหุ้นของธนาคาร
   ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 45 0.35                 0.31                 0.45                 0.22                 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

30 มิถุนายน30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง ทุนส ารอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้ของธนาคาร ไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของเจา้ของ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 4,023                      14,182,817             287,916                                    100,000 684,854             15,259,610              -                        15,259,610           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไรส าหรับงวด -                         -                         -                                            -                      488,101             488,101                   -                        488,101                

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 44 -                         -                         (30,506)                                     -                      -                    (30,506)                    -                        (30,506)                 

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                         -                         (30,506)                                     -                      488,101             457,595                   -                        457,595                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556 4,023                      14,182,817             257,410                                    100,000               1,172,955          15,717,205              -                        15,717,205           

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557 4,023                      14,182,817             198,651                                    200,000               1,598,808          16,184,299              -                        16,184,299           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไรส าหรับงวด -                         -                         -                                            -                      563,537             563,537                   -                        563,537                

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 44 -                         -                         105,361                                    -                      -                    105,361                   -                        105,361                

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                         -                         105,361                                    -                      563,537             668,898                   -                        668,898                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 4,023                      14,182,817             304,012                                    200,000               2,162,345          16,853,197              -                        16,853,197           

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

องคป์ระกอบอ่ืนของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง ทุนส ารอง รวม

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของเจา้ของ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 4,023                    14,182,817           287,916                                          100,000 267,400                14,842,156             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไรส าหรับงวด -                        -                        -                                                 -                       349,638                349,638                  

  ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 44 -                        -                        (30,506)                                          -                       -                        (30,506)                   

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                        -                        (30,506)                                          -                       349,638                319,132                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 4,023                    14,182,817           257,410                                          100,000               617,038                15,161,288             

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 4,023                    14,182,817           198,651                                          200,000               1,225,682             15,811,173             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไรส าหรับงวด -                        -                        -                                                 -                       720,368                720,368                  

  ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 44 -                        -                        105,361                                          -                       -                        105,361                  

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                        -                        105,361                                          -                       720,368                825,729                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 4,023                    14,182,817           304,012                                          200,000               1,946,050             16,636,902             

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ก าไรสะสม

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 709,568             590,979             905,896             434,305             
รายการปรับปรุง

คำ่เส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 43,092               40,734               28,380               30,049               
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 522,778             1,149,446          23,539               838,949             
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 28                      506                    23                      -                    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (56,165)             (131,362)           (53,656)             (124,728)           
ขำดทุนจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำย (กลบัรำยกำร) 471,598             244,991             (1,309)               (5,909)               
คำ่ใชจ่้ำยท่ีลดลงจำกกำรโอนลูกหน้ีกรมบงัคบัคดี -                    (576)                  -                    (576)                  
ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 725                    (3,829)               725                    (3,829)               
ก ำไรจำกกำรขำยสินเช่ือดอ้ยคุณภำพ (235,496)           -                    (235,496)           -                    
เงินสดรับจำกกำรขำยสินเช่ือดอ้ยคุณภำพ 330,000             -                    330,000             -                    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 5                        21                      -                    -                    
รำยไดจ้ำกธุรกรรมเพ่ือคำ้สุทธิ (22,583)             (23,474)             (22,583)             (23,525)             
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 16,948               13,035               11,586               9,023                 
ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน 1,133                 1,800                 1,133                 1,800                 
กลบัรำยกำรประมำณกำรส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำร
   บริหำรสินทรัพยข์อง บสท . -                    (200,000)           -                    (200,000)           
รำยไดอ่ื้นจำกกำรปรับมูลคำ่ลูกหน้ีอ่ืน (747)                  (1,127)               (747)                  (1,127)               
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม (5,668)               (67,822)             -                    -                    
รำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ (2,249,294)        (2,053,123)        (1,100,462)        (1,272,062)        
รำยไดเ้งินปันผล (8,787)               (7,279)               (12,256)             (23,789)             
เงินสดรับดอกเบ้ีย 3,918,826          3,541,585          2,441,908          2,537,887          
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (1,689,096)        (1,302,965)        (1,713,342)        (1,251,894)        
เงินสดรับเงินปันผล 8,787                 7,279                 8,787                 7,279                 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (226,871)           (61,039)             (165,610)           (14,451)             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นด าเนินงาน 1,528,781          1,737,780          446,516             937,402             

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (6,266,939)        4,002,777          (6,366,883)        3,992,654          
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 968,916             165,665             968,916             165,665             
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (13,648,612)      (23,198,576)      487,647             (8,198,298)        
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย (386,572)           (41,277)             98,125               238,885             
ลูกหน้ีตำมสญัญำหลกัประกนัของตรำสำรอนุพนัธ์ 134,696             (4)                      134,696             (4)                      
รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมคำ้งรับ 8,897                 3,065                 -                    -                    
ลูกหน้ีอ่ืน 6,456                 30,291               5,121                 16,593               
สินทรัพยอ่ื์น 29,986               (49,941)             28,439               (16,245)             

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝำก 8,007,653          5,441,595          8,007,680          5,439,616          
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน (7,632,352)        2,528,948          (5,432,352)        1,328,949          
หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 182,265             16,373               182,265             16,373               
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ (1,838,058)        (32,820)             (1,838,058)        (32,768)             
คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (50,586)             (228,256)           (46,745)             (213,711)           
หน้ีสินอ่ืน (351,787)           (94,416)             (213,520)           (109,230)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (19,307,256)      (9,718,796)        (3,538,153)        3,565,881          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 476,800             226,503             476,800             226,503             
รับเงินปันผล 3,469                 16,510               3,469                 16,510               
เงินลงทุนระยะยำวเพ่ิมข้ึน (1,236,486)        (3,043,476)        (1,236,486)        (3,043,476)        
เงินลงทุนในลูกหน้ี 351                    (1,915)               351                    (1,915)               
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (500,000)           
ซ้ืออุปกรณ์ (19,807)             (35,105)             (14,573)             (7,755)               
ขำยอุปกรณ์ -                    68                      -                    -                    
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,429)               (13,594)             (359)                  (13,347)             

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (778,102)           (2,851,009)        (770,798)           (3,323,480)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบ้ียตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืระยะยำว (357,208)           (184,129)           (34,018)             (62,361)             
เงินสดรับจำกตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืระยะยำว 37,307,649        16,166,545        3,884,161          3,230,099          
เงินสดจ่ำยช ำระคืนตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืระยะยำว (22,764,132)      (3,386,274)        (5,441,820)        (3,386,274)        
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,455)               (2,468)               -                    (709)                  
เงินรับล่วงหนำ้คำ่หุน้เพ่ิมทุน 5,839,881          -                    5,839,881          -                    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 20,024,735        12,593,674        4,248,204          (219,245)           

เงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ (60,623)             23,869               (60,747)             23,156               
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 403,646             368,845             402,877             367,960             
เงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน 343,023             392,714             342,130             391,116             

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล   
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
6 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
7 การด ารงเงินกองทุน 
8 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 
9 ตราสารอนุพนัธ ์
10 เงินลงทุนสุทธิ 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
12 เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 
13 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 
14 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
15 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 
16 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
17 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
18 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 
19 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
20 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 
21 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 
23 สินทรัพยจ์ดัชั้น 
24 เงินรับฝาก 
25 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
26 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
27 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
28 ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 
29 หน้ีสินอ่ืน 
30 ทุนเรือนหุน้ 
31 ส ารอง 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 
32            องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
33 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผกูพนั 
34 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
35 สญัญาเช่าระยะยาว 
36 ส่วนงานด าเนินงาน 
37 รายไดด้อกเบ้ีย 
38 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
39 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
40 รายไดจ้ากธุรกรรมเพื่อคา้สุทธิ 
41 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
42 ค่าตอบแทนกรรมการ 
43 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
44 ภาษีเงินได ้
45 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
46                        เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 622 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุ้นในธนาคารคิดเป็นร้อยละ  97.70 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ของ
ธนาคาร  
 

ธนาคารด าเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงใหบ้ริการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการทางการเงินผา่นเครือข่ายสาขา  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินขอ้ 11 และ 34 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิัต ิ
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล โดย
ธนาคารเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบสมบูรณ์เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และแสดง
รายการตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 11/2553 ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 เร่ือง การจดัท าและ
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธนาคาร          
และบริษทัยอ่ย และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 255 7 ดงัต่อไปน้ี   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบนัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบนัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบนัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบนัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบนัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบนัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบนัท่ี 5  
 (ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบนัท่ี 8  
 (ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 
ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยในบางเร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญั
ต่องบการเงินและไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 - ตราสารอนุพนัธซ่ึ์งถือไวเ้พื่อคา้วดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
 - สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
 - เงินลงทุนในบริษทัร่วม บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนนิงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของธนาคารและ
บริษทัยอ่ย ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ี
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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 (ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นให้ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของธนาคารและบริษทัย่อยและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ธ)  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9  ตราสารอนุพนัธ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27  การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 และ 33  ประมาณการหน้ีสินอ่ืนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี  
 

ก) ภาพรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 

 การบญัชีส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
(ข) ดงัน้ี  
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ข)  การบัญชีส าหรับโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ธนาคารถือปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (TFRIC 13)  เร่ือง 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้   
 
TFRIC 13 ใหแ้นวทางในการบนัทึกบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีภาระผูกพนัภายใตโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีกิจการจะตอ้ง
จดัหาสินคา้หรือบริการฟรีหรือใหส่้วนลดในสินคา้หรือบริการ (รางวลั) ในอนาคต TFRIC 13 ก าหนดใหกิ้จการรับรู้คะแนน
สะสมแยกเป็นส่วนประกอบท่ีระบุไดแ้ยกต่างหากจากรายการขายท่ีกิจการให้คะแนนสะสม (รายการขายเร่ิมแรก) มูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกตอ้งปันส่วนระหวา่งคะแนนสะสมและส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
ของรายการขายนั้น รายไดแ้ละตน้ทุนของคะแนนจะรับรู้เม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและกิจการไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผูกพนัท่ี
จะจดัหารางวลันั้น นโยบายการบญัชีส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ของธนาคารเป็นดงัน้ี 
 

ธนาคารมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นคะแนนสะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถน าคะแนนเป็น
ส่วนลดค่าสินคา้หรือแลกรางวลัจากธนาคาร มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้ง
ปันส่วนระหวา่งคะแนนสะสมและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนไปยงัคะแนนใชว้ิธีการประมาณโดย
อา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของรางวลัท่ีใหลู้กคา้ใชสิ้ทธิแลก ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลั
ปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดวา่จะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและธนาคาร
ไดป้ฏิบติัตามสญัญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหาของรางวลันั้น จ านวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยูก่บัจ านวนของคะแนนท่ีลูกคา้ไดใ้ช้
สิทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าสินคา้ ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์กบัจ านวนรวมของคะแนนท่ีคาดวา่จะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ีรายได้
รอรับรู้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลูกคา้จะไม่น าคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
   
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญัต่องบการเงิน  
 

4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงานยกเวน้ท่ีได้
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “ธนาคารและบริษทัยอ่ย”) และส่วนได้
เสียในบริษทัร่วม 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของธนาคาร การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือธนาคารมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั
ยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง      
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของธนาคาร ยกเวน้การคิด    
ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยใชว้ธีิผลรวมจ านวนปี อยา่งไรก็ดี ผลกระทบจากการใชว้ิธีการคิด
ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
 
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะท าให้ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุม ธนาคารและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 

 

บริษทัร่วม   
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีธนาคารและบริษทัย่อยมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั
ถูกสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือธนาคารและบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50   
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวธีีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูกลงทุน) 
โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าว  
 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนของธนาคารและบริษทัยอ่ย และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัท่ี
ถูกลงทุน ภายหลงัจากการปรับปรุงนโยบายการบญัชีให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของธนาคารและบริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญันั้นส้ินสุดลง  เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีธนาคารและบริษทั
ยอ่ยไดรั้บมีจ านวนเกินกวา่ส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของธนาคารและบริษทัยอ่ย 
จะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กรณีท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตาม
กฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถู้กลงทุน  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการของกิจการภายในกลุ่มและรายไดแ้ละรายจ่ายท่ียงัไม่รับรู้ท่ีเกิดข้ึนจากรายการของกิจการภายใน
กลุ่มไดถู้กตดัออกในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการ
กบัเงินลงทุนเท่าท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการใน
ลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
 

ธนาคารและบริษทัย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีสัดส่วนการลงทุนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากธนาคารไม่มีอ านาจควบคุมในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกองทุนรวม
ดงักล่าว รวมถึงกรณีท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยไดหุ้น้มาจากการปรับโครงสร้างหน้ีถึงแมว้า่การไดม้าดงักล่าวจะท าใหธ้นาคาร
และบริษทัยอ่ยถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 20 ของทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ธนาคารและ
บริษทัยอ่ยจะไม่ถือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ตามล าดบั เน่ืองจากธนาคารและบริษทัยอ่ย
มีความตั้งใจท่ีจะถือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการชัว่คราว และจะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดง
มูลคา่ตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

(ข) รายได้ 
 

ดอกเบีย้และส่วนลดรับจากเงินให้สินเช่ือ 
 

ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือโดยค านวณจากยอดเงินตน้ท่ีคง
คา้ง ธนาคารและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งส าหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนดัช าระเงินตน้และ/หรือ
ดอกเบ้ียเกินก าหนดสามเดือนนบัจากวนัครบก าหนดช าระ และจะยกเลิกรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีไดบ้นัทึกเป็นรายไดแ้ลว้
นั้นออกจากบญัชี ส าหรับการบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียรับหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้ง
เกินก าหนดดงักล่าวแลว้ทั้งหมด 
 
ธนาคารรับรู้รายไดด้อกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัเงินให้สินเช่ือท่ี
กล่าวข้างต้น โดยอิงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีต้องจ่ายช าระตามสัญญา (ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียตั้ งพกัท่ีคิดกับลูกหน้ีแต่
ก าหนดใหจ่้ายช าระในอนาคต) ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไข
การปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับ
โครงสร้างหน้ีติดตอ่กนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือ ส่วนลดดงักล่าวจะตั้งพกัไวแ้ละ
ตดัจ าหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่าๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงิน หรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเช่ือนั้น 
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รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือและรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 
 

บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือและรายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน บริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินผิดนัด
และคา้งช าระค่างวดเกินกวา่สามเดือนข้ึนไปนบัจากวนัครบก าหนดช าระตามสญัญา และจะยกเลิกรายการรายไดค้า้งรับท่ีได้
บนัทึกเป็นรายไดแ้ลว้นั้นออกจากบญัชี ส าหรับการบนัทึกรายไดรั้บหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บ
ช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดดงักล่าวแลว้ทั้งหมด 
 

ดอกเบีย้และเงินปันผลจากเงินลงทุน 
 

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ส่วนเงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายไดเ้ม่ือสิทธิใน
การรับเงินปันผลเกิดข้ึน 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีครบก าหนดช าระ 
 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 

ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ส่วนรายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จ
ของงาน 
 

(ค) ค่าใช้จ่าย 
 

ดอกเบีย้จ่าย 
 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน 
 

ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยการปันส่วน
ทยอยรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสญัญาเช่าซ้ือและ เช่าการเงิน 
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ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ง) หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนื/หลกัทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 
 

ธนาคารมีการท าสัญญาซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการท าสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาซ้ือคืนโดยมีการ
ก าหนดวนัเวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต จ านวนเงินท่ีจ่ายส าหรับหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืนในอนาคตแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพย์
ภายใตส้ญัญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ในขณะท่ีหลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในอนาคตแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของบญัชี “รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน” ดา้นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนเงินท่ีไดร้ับมาจากการ
ขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ญัญาซ้ือคืนถือเป็นหลกัประกนั  
 

ผลต่างระหว่างราคาซ้ือและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย
แลว้แต่กรณี 
 

(จ) ตราสารอนุพนัธ์ 
  

 ธนาคารเขา้ท ารายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ือ
บริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียของธนาคารเอง โดยธนาคารวดัมูลค่ารายการตราสารอนุพนัธ์ โดย
แยกตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 

ประเภทเพ่ือค้า (Trading Book) 
 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารวดัมูลค่าสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใชอ้ตัราแลกเปล่ียนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานส าหรับระยะเวลาคงเหลือของสญัญาดงักล่าว 
 

ประเภทท่ีมิใช่เพ่ือค้า (Banking Book) 
 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารวดัมูลค่าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
และสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) ส่วนท่ีเป็นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไร
หรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงาน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาจะถูกตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สญัญา และรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานดว้ยเช่นกนั 
 



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล   
 

21 
 

(ข) ส่วนท่ีเป็นการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนั
ความเส่ียง คือรับรู้รายไดด้อกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงาน 

 

ทั้งน้ีการวดัมูลค่าดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ย
ค่า (ถา้มี) ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ี
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกคร้ังแรกในราคาทุนท่ีซ้ือมา และจะถูกปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของบริษทัร่วม
ตามอตัราส่วนการลงทุนและปรับลดดว้ยเงินปันผลรับ 
 

ในกรณีท่ีธนาคารไดหุ้น้มาจากการปรับโครงสร้างหน้ีถึงแมว้า่การไดม้าดงักล่าวจะท าให้ธนาคารถือหุ้นเกินกวา่อตัราร้อยละ 
50 หรืออตัราร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ธนาคารจะไม่ถือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วมตามล าดบั เน่ืองจากธนาคารมีความตั้งใจท่ีจะถือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นการชัว่คราวและจะจดัประเภทเงิน
ลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงธนาคารและบริษทัยอ่ยตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนด เงิน
ลงทุนท่ีถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุน
ท่ีซ้ือมากบัราคาไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
ก าหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และ
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึก
โดยตรงในส่วนของเจา้ของ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ี
เป็นตวัเงินรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วน
ของเจา้ของโดยตรงเขา้ในก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์  
 

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มูลค่ายุติธรรมค านวณจากสูตรท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชเ้ส้นอตัรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือของสถาบนัการเงินอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน ในกรณีท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับหรือสามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่องใชร้าคาซ้ือขายคร้ัง
ล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยเป็นมูลค่ายติุธรรม ในกรณีท่ีไม่มีราคาซ้ือขายจะค านวณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ส้นอตัรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือของสถาบนัการเงินอ่ืนปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตราสารหน้ีภาคเอกชนในกรณีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถ
หาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่องจะใชมู้ลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยสถาบนัการเงินท่ีออกหรือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว เงิน
ลงทุนในลูกหน้ีในกรณีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับจะค านวณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนการลงทุนท่ีคิด
ค านวณได ้ณ วนัลงทุน โดยธนาคารจะปรับเพ่ิม/ลดค่าความเส่ียงดา้นเครดิตเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิต
ของลูกหน้ีท่ีไดมี้การลงทุน 
 

หลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้าย ณ วนัท าการสุดทา้ยของงวด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

รายการซ้ือขายเงินลงทุนในตราสารทุนจะบันทึก ณ วนัท่ีเกิดรายการ (Trade date) ส่วนเงินลงทุนในตราสารหน้ีจะ
บันทึก ณ วนัท่ีครบก าหนดช าระ (Settlement date) 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

ธนาคารจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
 
ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง ธนาคารจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต ่ ากว่า) ทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 
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ธนาคารพิจารณาวา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไปดอ้ยค่าเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมี
นยัส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

(ช) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ  ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ยยอดเงินตน้รวม
ดอกเบ้ียคา้งรับ รายไดร้อตดับัญชีและส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็น
รายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 
 

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้งสุทธิจากยอด
คงเหลือของรายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 
 

(ซ) ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 
 

ธนาคารตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใชอ้ตัราร้อยละขั้น
ต ่าตามท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยส าหรับลูกหน้ีจดัชั้นปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี) และ
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารกนัส ารองในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง 
(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัมูลค่าหลกัประกนัท่ีค านวณข้ึนตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย และลูกหน้ีและเงิน
ใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ธนาคารไดก้นัส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนขาดของมูลหน้ีคงคา้งตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัประกนัโดยใชอ้ตัราคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ าหน่ายหลกัประกนัได ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีอา้งอิงจากจ านวนเดือนคา้ง
ช าระและใชอ้ตัราการตั้งส ารองตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย โดยลูกหน้ีจดัชั้นปกติและลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็น
พิเศษกนัส ารองในอตัราร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดบั ของยอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสุทธิหลงัหักมูลค่าหลกัประกนัท่ีค านวณข้ึน
อา้งอิงตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย ส่วนลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพกนัส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนขาดของมูล
หน้ีคงคา้งช าระสุทธิกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลกัประกันซ่ึงค านวณตาม
หลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
 

นอกจากนั้นแลว้ ธนาคารมีนโยบายการกนัส ารองเพ่ิมเติมในส่วนของหน้ีจดัชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษทั้งในส่วนของ
ธนาคารและบริษทัยอ่ย โดยกนัส ารองในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราร้อยละขั้นต ่าท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีอตัรา
ดงักล่าวเป็นอตัราท่ีพิจารณาจากความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีดงักล่าวจะกลายเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต และ
อตัราส่วนสูญเสียหากไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีนั้นคืนไดท้ั้งหมด นอกจากน้ีธนาคารจะปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาด
วา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ไดโ้ดยพิจารณาลูกหน้ีเป็นรายกรณีไป จากการวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั ประวติัการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจแวดลอ้ม 
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ธนาคารตดัจ าหน่ายหน้ีสูญตามเกณฑ ์ธปท. และตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะบริหารของธนาคาร ทั้งน้ี บนัทึกโดยการโอนกลบั
รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและลดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในขณะเดียวกนับนัทึก  
ตดัหน้ีสูญโดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ส่วนหน้ีสูญไดรั้บคืน ธนาคารบนัทึกรับรู้เป็นรายไดใ้น
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งส ารองระหวา่งงวดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญในก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน 
 

 (ฌ) การปรับโครงสร้างหนี้ทีม่ีปัญหา 
 

ธนาคารบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการรับโอนทรัพยช์ าระหน้ี และ/หรือแปลงหน้ีเป็นทุน ธนาคารจะบนัทึก
สินทรัพยแ์ละ/หรือเงินลงทุนท่ีไดรั้บโอนเพ่ือช าระหน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้นหักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการ
ขาย (ถา้มี) แต่ไม่เกินยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับตามบญัชี ส่วนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหน้ีท่ี
เกินกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บโอนมาจะบนัทึกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวเ้ดิมดว้ย 
 

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี ธนาคารจะบนัทึกส่วน
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการค านวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตามเง่ือนไขใหม่ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใหญ่ของธนาคารใน
การคิดลด ส่วนของมูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีค  านวณไดท่ี้ต ่ากวา่ราคาตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีและถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงวดท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าดงักล่าวจะทยอยตดับญัชีรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ตามระยะเวลาท่ีเหลือตาม
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีหรือจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่
จะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่
 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาซ่ึงเกิดจากการลดเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงาน 

 

 (ญ) ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน ณ วนัท่ีได้รับมาหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ มูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บอา้งอิงจากราคาประเมินหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน เม่ือมีการโอนผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน  
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ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายไดแ้ละการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ  

 

(ฎ) ทีด่นิ  อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ 
  
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบ
ท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
  
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าสินทรัพยซ่ึ์งธนาคารและบริษทัยอ่ยไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่า
นั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีท าสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กวา่  หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารและบริษทัย่อยจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
ในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ (ยกเวน้การคิดค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะของบริษทัยอ่ยซ่ึงจะ
ค านวณจากราคาทุนหลงัหักมูลค่าคงเหลือโดยใชว้ิธีผลรวมจ านวนปี)  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงได้
ดงัน้ี  
 

อาคาร 34 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 1 - 3, 5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7 ปี 
 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 
วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

การจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ธนาคารและบริษทัย่อยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานเม่ือธนาคารและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์
สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ
แสดงไดด้งัน้ี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  5-10 ปี 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก  10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฐ) สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไร
หรือขาดทุน ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า 30 ปี 

 

(ฑ) การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 
  

 ธนาคารบนัทึกการขายลดตัว๋เงินแบบผูซ้ื้อไม่มีสิทธิไล่เบ้ียโดยการตดัลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือประเภทตัว๋เงินออกจากบญัชี 
 

 ธนาคารบนัทึกการขายลดตัว๋เงินท่ีไม่มีการใหอ้าวลัหรือรับรองแบบผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ียเป็นหน้ีสินภายใตบ้ญัชี “ภาระจากการ
ขายลูกหน้ีตัว๋เงิน” และจะบนัทึกรายการขายลดตัว๋เงินท่ีมีธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืนให้การอาวลัหรือรับรอง
แบบผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ียโดยการตดัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภทตัว๋เงินออกจากบญัชีและเปิดเผยภาระดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของ “หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้” 

 

(ฒ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของธนาคารและบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของเจา้ของ และมีความชดัเจนว่า
สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนสะสมซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของเจา้ของจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่
ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนสะสมท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ี
ซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดและลูกหน้ีท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
ส าหรับลูกหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด  
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์  
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  และ
การเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ี
บนัทึกโดยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน  
 

 (ณ) หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสิน
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย   
 

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม วดัมูลค่า
โดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้
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หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากธนาคารและบริษทัย่อยมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้ในอดีตและภาระ
ผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

ธนาคารและบริษทัย่อยด าเนินโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่
มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการ
สมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ธนาคารและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงาน เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุ
 

ภาระผกูพนัสุทธิของธนาคารและบริษทัยอ่ยจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส     
เงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนด
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของธนาคารและบริษทัยอ่ย และมีสกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่
จะจ่าย 
 

การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงตอ้งอาศยั
สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการลาออกของพนกังาน และ
อตัรามรณะ เป็นตน้  
 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและค่าใชจ่้าย
ของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

(ต) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือธนาคารและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว   
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ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 

ในการค านวณส่วนแบ่งก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีโอนให้แก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
(“บสท.”) นั้น ธนาคารประมาณการจากจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัหรือผูค้  ้ า
ประกนั ซ่ึงผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดขอ้สมมติฐานของอตัราร้อยละท่ีจะไดรั้บจากมูลหน้ีคงคา้งตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีหรือจากมูลค่าหลกัประกัน ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมกับขอ้มูลท่ีธนาคารมีอยู่และสภาวะการณ์ใน
ปัจจุบนั ทั้งน้ีการใชข้อ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั และสภาวะการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคต อาจมีผลต่อจ านวนประมาณ
การส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้  
 

คดีฟ้องร้อง 
 

 ธนาคารและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ และไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยา่งไรก็
ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการไว ้ 

 

 (ถ) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของธนาคารและบริษทัยอ่ยโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

 

(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการ
ยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ธ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ างวดท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในงวดก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีธนาคารและ
บริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ธนาคารและบริษทัย่อยตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ  
ธนาคารและบริษัทย่อยเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่น
พ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะท าให้ธนาคารและบริษัทย่อยเปล่ียนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู ่             
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น)   ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดของผูถื้อหุ้นของธนาคารดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ของหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิเทียบเท่าหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งงวด 
 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555  การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิหมดอาย ุดงันั้นสิทธิของหุน้บุริมสิทธิเทียบเท่ากบัหุน้สามญั 
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 (บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะบริหารของธนาคาร (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
 

         นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการธนาคารไดจ้ดัให้มีกรอบในการบริหารความเส่ียงของธนาคารและบริษทัยอ่ย เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการจดัการ
ความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ คณะกรรมการธนาคารไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคารและบริษทัยอ่ย และใหร้ายงานการปฏิบติัตามใหก้บัคณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเป็นความเส่ียงท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของธนาคาร
และบริษทัยอ่ยไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญาได ้ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผย การกระจุกตวัท่ีมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.3 และมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือ มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ความเส่ียงส าหรับ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 
 

ธนาคารไดมี้การบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียงและความสามารถใน
การช าระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเช่ือของธนาคารอนัจะช่วยป้องกนัและแกไ้ข
สินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
ธนาคารและบริษทัยอ่ย  
 

ธนาคารไดมี้การบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย โดยการปรับโครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพย ์และหน้ีสิน
ท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัให้เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพ่ือให้ไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั จ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2557 
 อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด 
  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
  

ไม่มีดอกเบ้ีย 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด -  -  343  343 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 167 ¤  11,982  1,531  13,680 
เงินลงทุนสุทธิ 1,446  30,412  318  32,176 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 80,596  67,744  2,794  151,134 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 82,209  110,138  4,986  197,333 
        

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 6,220  85,354  168  91,742 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,941  34,014  198  37,153 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - ¤  -  198  198 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  42,970  -  42,970 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 9,161  162,338  564  172,063 

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 73,048  (52,200)  4,422  25,270 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ        
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้มื - ¤  -  (237)  (237) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต - ¤  -  (386)  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ 8,000  (8,043)  (4,952)  (4,995) 

                                        (1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 
 อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด 
  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
  

ไม่มีดอกเบ้ีย 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด -  -  404  404 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 201 ¤  5,986  1,267  7,454 
เงินลงทุนสุทธิ 3,010  27,568  254  30,832 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 63,785  71,412  2,746  137,943 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 66,996  104,966  4,671  176,633 
        

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 6,406  77,068  261  83,735 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,511  41,018  257  44,786 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - ¤  -  15  15 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  28,417  -  28,417 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 9,917  146,503  533  156,953 

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 57,079  (41,537)  4,138  19,680 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ        
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้มื - ¤  -  (226)  (226) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต - ¤  -  (228)  (228) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ 14,500  (14,556)  (6,096)  (6,152) 

                                        (1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
 อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด 
  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
  

ไม่มีดอกเบ้ีย 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด -  -  342  342 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2 ¤  11,982  1,488       13,472 
เงินลงทุนสุทธิ 1,446  30,412  318  32,176 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 80,596  22,779  1,211  104,586 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 82,044  65,173  3,359  150,576 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
 อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด 
  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
  

ไม่มีดอกเบ้ีย 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 

        

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 6,220  85,355  168  91,743 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,941  34,014  198  37,153 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  198  198 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  1,693  -  1,693 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 9,161  121,062  564  130,787 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 72,883  (55,889)  2,795  19,789 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ        

การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม -  -  (14,437)  (14,437) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต -  -  (386)  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ 8,000  (8,043)  (4,952)  (4,995) 

                                        (1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 
 อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึน

ลงตามอตัราตลาด 
  

มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
  

ไม่มีดอกเบ้ีย 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด -  -  403  403 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3 ¤  5,986  1,156  7,145 
เงินลงทุนสุทธิ 3,010  27,568  254  30,832 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 63,785  40,034  1,354  105,173 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 66,798  73,588  3,167  143,553 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 6,406  77,068  261  83,735 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,511  38,818  257  42,586 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  15  15 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  3,251  -  3,251 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 9,917  119,137  533  129,587 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 56,881  (45,549)  2,634  13,966 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ        

การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม -  -  (5,826)  (5,826) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต -  -  (228)  (228) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ 14,500  (14,556)  (6,096)  (6,152) 

                                        (1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนัยส าคญั วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญาหรือการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน แสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2557 
         เปล่ียนอตัรา  ไม่มี  สินเช่ือ   
 เม่ือ  เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน  ดอกเบ้ีย  อตัรา  ดอ้ย   
 ทวงถาม  1 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ดอกเบ้ีย  คุณภาพ  รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  343  -  343 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 167  5,575  6,407  -  -  1,531  -  13,680 
เงินลงทุนสุทธิ -  8,101  8,768  13,084  1,905  318  -  32,176 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 29  82,588  28,683  35,185  1,855  -  2,794  151,134 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 196  96,264  43,858  48,269  3,760  2,192  2,794  197,333 

หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  12,734  57,865  20,704  251  20  168  -  91,742 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,941  25,684  7,272  1,058  -  198  -  37,153 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  -  -  -  198  -  198 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  20,440  2,166  20,364  -  -  -  42,970 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 15,675  103,989  30,142  21,673  20  564  -  172,063 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ (15,479)  (7,725)  13,716  26,596  3,740  1,628  2,794  25,270 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนั            
เงินกูย้ืม -  -  -  -  -  (237)  -  (237) 

เลตเตอร์ออฟเครดิต -  -  -  -  -  (386)  -  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ -  5,500  (40)  (5,503)  -  (4,952)  -  (4,995) 

(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 

 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 
         เปล่ียนอตัรา  ไม่มี  สินเช่ือ   

 เม่ือ  เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน  ดอกเบ้ีย  อตัรา  ดอ้ย   
 ทวงถาม  1 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ดอกเบ้ีย  คุณภาพ  รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  404  -  404 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 201  3,392  2,594  -  -  1,267  -  7,454 

เงินลงทุนสุทธิ -  12,292  6,842  9,972  1,472  254  -  30,832 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 71  76,733  17,701  38,368  2,324  -  2,746  137,943 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 272  92,417  27,137  48,340  3,796  1,925  2,746  176,633 
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 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 
         เปล่ียนอตัรา  ไม่มี  สินเช่ือ   

 เม่ือ  เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน  ดอกเบ้ีย  อตัรา  ดอ้ย   

 ทวงถาม  1 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ดอกเบ้ีย  คุณภาพ  รวม 
 (ล้านบาท) 

หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  16,060  56,224  10,344  846  -  261  -  83,735 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,511  39,908  2  1,108  -  257  -  44,786 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  -  -  -  15  -  15 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  11,014  5,632  11,771  -  -  -  28,417 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 19,571  107,146  15,978  13,725  -  533  -  156,953 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ (19,299)  (14,729)  11,159  34,615  3,796  1,392  2,746  19,680 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้มื -  -  -  -  -  (226)  -  (226) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต -  -  -  -  -  (228)  -  (228) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ -  6,000  1,500  (7,556)  -  (6,096)  -  (6,152) 

(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
         เปล่ียนอตัรา  ไม่มี  สินเช่ือ   
 เม่ือ  เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน  ดอกเบ้ีย  อตัรา  ดอ้ย   
 ทวงถาม  1 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ดอกเบ้ีย  คุณภาพ  รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  342  -  342 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิ 2  5,575  6,407  -  -  1,488  -  13,472 

เงินลงทุนสุทธิ -  8,101  8,768  13,084  1,905  318  -  32,176 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 1,261  78,588  18,864  4,654  8  -  1,211  104,586 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,263  92,264  34,039  17,738  1,913  2,148  1,211  150,576 
                

หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  12,734  57,866  20,704  251  20  168  -  91,743 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,941  25,684  7,272  1,058  -  198  -  37,153 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  -  -  -  198  -  198 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  1,683  -  10  -  -  -  1,693 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 15,675  85,233  27,976  1,319  20  564  -  130,787 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ (14,412)  7,031  6,063  16,419  1,893  1,584  1,211  19,789 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงิน
กูย้ืม -  -  -  -  -  (14,437)  -  (14,437) 

เลตเตอร์ออฟเครดิต -  -  -  -  -  (386)  -  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ -  5,500  (40)  (5,503)  -  (4,952)  -  (4,995) 
(1)   สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2556 

         เปล่ียนอตัรา  ไม่มี  สินเช่ือ   

 เม่ือ  เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน  ดอกเบ้ีย  อตัรา  ดอ้ย   

 ทวงถาม  1 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ดอกเบ้ีย  คุณภาพ  รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  403  -  403 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิ 3  3,392  2,594  -  -  1,156  -  7,145 

เงินลงทุนสุทธิ -  12,293  6,842  9,972  1,471  254  -  30,832 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 9,518  76,403  11,305  6,576  17  -  1,354  105,173 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 9,521  92,088  20,741  16,548  1,488  1,813  1,354  143,553 

หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  16,060  56,224  10,344  846  -  261  -  83,735 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,511  37,708  2  1,108  -  257  -  42,586 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  -  -  -  15  -  15 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  3,241  -  10  -  -  -  3,251 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 19,571  97,173  10,346  1,964  -  533  -  129,587 

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ (10,050)  (5,085)  10,395  14,584  1,488  1,280  1,354  13,966 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                

การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงิน
กูย้ืม -  -  -  -  -  (5,826)  -  (5,826) 

เลตเตอร์ออฟเครดิต -  -  -  -  -  (228)  -  (228) 

ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ -  6,000  1,500  (7,556)  -  (6,096)  -  (6,152) 
(1)   สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียค านวณโดยถวัเฉล่ียจาก
ยอดคงเหลือในระหวา่งงวดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และ อตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
 2557  2556 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ     
 ถวัเฉล่ีย  ดอกเบ้ีย  อตัราเฉล่ีย  ถวัเฉล่ีย  ดอกเบ้ีย  อตัราเฉล่ีย 
 (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกดิรายได้            
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 15,066  236  3.13  2,943  24  1.65 
เงินลงทุน  29,793  500  3.35  16,306  297  3.64 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(2) 146,204  3,657  5.00  119,156  3,512  5.90 
            
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย            
เงินรับฝาก 92,311  1,210(1)  2.62  73,111  1,078(1)  2.95 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 46,294  390  1.68  36,649  283  1.55 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 32,938  544  3.30  11,914  226  3.80 
(1) ไม่รวมเงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย           
(2) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี           

 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 2557  2556 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ     
 ถวัเฉล่ีย  ดอกเบ้ีย  อตัราเฉล่ีย  ถวัเฉล่ีย  ดอกเบ้ีย  อตัราเฉล่ีย 
 (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกดิรายได้            
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 14,866  236  3.17  2,790  24  1.74 
เงินลงทุน  29,793  500  3.35  16,306  297  3.64 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี(2) 107,106  2,167  4.05  102,069  2,500  4.90 
            

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย            
เงินรับฝาก 92,312  1,210(1)  2.62  73,113  1,078(1)  2.95 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 43,808  330  1.51  33,978  232  1.37 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,703  23  2.74  2,617  47  3.53 
(1) ไม่รวมเงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย           
(2) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี           
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่
สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท า
ใหเ้กิดความเสียหายได ้
 

ธนาคารมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้มีระบบการบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสม สามารถ
รองรับการจ่ายคืนหน้ีสินและภาระผกูพนัท่ีถึงก าหนดช าระไดเ้พียงพอในภาวะปกติและมีแผนฉุกเฉินเพื่อการจดัการ  สภาพ
คล่องส าหรับในภาวะวิกฤติ รวมทั้งมีการบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสมระหวา่งตน้ทุนและผลตอบแทน โดยนโยบายการ
บริหารสภาพคล่องไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คณะบริหารของธนาคาร 
และคณะกรรมการธนาคารตามล าดบั  
 

ในการบริหารสภาพคล่อง สายบริหารเงินจะเป็นผูร้วบรวมประมาณการความตอ้งการของการใชเ้งิน และพิจารณาจดัหา
แหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์และแผนธุรกิจของธนาคาร ส าหรับการบริหาร
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ธนาคารมีการก าหนดเพดานความเส่ียงระดบัสินทรัพยส์ภาพคล่อง การควบคุมความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง การรายงานส่วนต่างสภาพคล่องและผลของการบริหารสภาพคล่องให้กบัคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสิน (ALCO) ทราบเป็นรายเดือน ส่วนสายบริหารและควบคุมความเส่ียงจะมีหนา้ท่ีในการติดตามและควบคุมความ
เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีไดมี้การอนุมติัไว ้พร้อมทั้งรายงานความเส่ียง    ดา้นสภาพคล่องให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทราบอยา่งสม ่าเสมอ  
 

นอกจากน้ี ธนาคารไดจ้ดัท าแผนฉุกเฉินสภาพคล่องไวเ้พื่อรองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน  
 

คณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ทบทวนและรับรองความถูกตอ้งของสมมติฐานของสายบริหารเงิน  
2. ก าหนดกลยทุธ์เก่ียวกบัการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการบริหารสภาพคล่องประจ าวนั  
3. ดูแลใหมี้การบริหารสภาพคล่องอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการก าหนดนโยบายและกระบวนการในการควบคุมและ 
 จ ากดัความเส่ียงสภาพคล่องอยา่งเหมาะสม 
4. ก าหนดนโยบายอตัราดอกเบ้ีย  
5. ดูแลใหธ้นาคารมีระบบขอ้มูลท่ีเพียงพอในการวดัผล ติดตาม ควบคุม และรายงานความเส่ียงสภาพคล่อง 
6. อนุมติัขอบเขตของช่องวา่งระหวา่งระยะเวลาการกูย้มืเงิน และการใหกู้ย้มืเงินท่ีไม่สมัพนัธ์กนั  
7. กระจายแหล่งเงินทุน 
8. ใหก้ารรับรองความถูกตอ้งของแผนการหาเงินทุนฉุกเฉิน 
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โครงสร้างการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นแบบกระจายอ านาจ โดยบริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการบริหารสภาพคล่องของตนเองอยา่งเป็นอิสระ แหล่งเงินทุนหลกัของบริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี 
(ไทย) จ ากดั มาจากธนาคาร ซ่ึงธนาคารจะให้การสนับสนุนดา้นสภาพคล่อง โดยจะพิจารณาวงเงินตามอ านาจด าเนินการท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารมีการควบคุม และติดตามดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของ
บริษทัยอ่ยเป็นประจ า และมีการรายงานส่วนต่างสภาพคล่องของบริษทัยอ่ยให้กบัคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
พิจารณาทุกเดือน  
 

แหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุนส่วนใหญ่ของธนาคารคือการปล่อยกูใ้ห้กบัลูกคา้นิติบุคคล และการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความ
เส่ียงในระดบัต ่าและยอมรับไดโ้ดยจะมีการก าหนดวงเงินเพ่ือให้มีการกระจายตวัอยา่งเหมาะสม เช่น การก าหนดวงเงินแต่
ละภาคอุตสาหกรรม การก าหนดวงเงินสินเช่ือต่อราย เป็นตน้ ส าหรับแหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารส่วนใหญ่มาจากการ
รับฝากจากประชาชนและเงินกูย้ืม ธนาคารมีการก าหนดแนวทางเพ่ือลดการกระจุกตวัของการรับฝากเงิน เช่น เพดานสูงสุดใน
การรับฝากต่อรายลูกคา้ เพดานส าหรับการรับฝากเงินต่อรายนิติบุคคล และต่อรายรัฐวสิาหกิจ เป็นตน้ 
 

ธนาคารมีนโยบายในการถือสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงในระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ส าหรับแนวทางในการด ารงระดบัอตัราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องจะสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ระดบัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดบัข้ึนอยู่
กบัภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และตลาดเงินในขณะนั้น โดยจะมีการติดตามอตัราส่วนดงักล่าวเป็นรายวนั   
 

ธนาคารมีรายงานขอ้มูลดา้นสภาพคล่องและการก าหนดเพดานในการบริหารสภาพคล่องดงัน้ี 
1. รายงานรายวนัส าหรับอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องซ่ึงใชใ้นการก าหนดแนวทางระดบัสภาพคล่องท่ีธนาคารควร

ด ารงไว ้ไดแ้ก่ อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินฝากและอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อผูฝ้ากเงินรายใหญ่ 
20 รายแรก 

2. รายงานรายวนัส าหรับขนาดและประเภทของสินทรัพยส์ภาพคล่อง และผลตอบแทน 
3. รายงานส่วนต่างสภาพคล่องซ่ึงแสดงถึงประมาณการกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา และ

ส่วนต่างสภาพคล่องสะสม ซ่ึงจะมีทั้งตามอายคุงเหลือตามสญัญา และตามการปรับตามพฤติกรรม โดยธนาคารมีการ
จดัท ารายงานส่วนต่างสภาพคล่องเป็นรายเดือนส าหรับในภาวะปกติและจดัท ารายงานไตรมาสส าหรับการทดสอบ
ในภาวะวกิฤติตามสถานการณ์ท่ีธนาคารก าหนดไว ้

4. รายงานรายเดือนส าหรับอตัราส่วนท่ีวดัระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ซ่ึงใช้เป็นตวัวดัระดับสภาพคล่องของ
ธนาคาร รวมถึงเป็นตวับ่งช้ีระดบัการเตือนภยั เช่น เงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก เงินใหสิ้นเช่ือต่อสินทรัพย ์เงินลงทุนต่อ
สินทรัพย ์สินทรัพยส์ภาพคล่องต่อสินทรัพย ์สินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินฝากระยะสั้น 1 เดือน เงินกูย้ืมต่อสินทรัพย ์
เงินฝากต่อสินทรัพย ์สัดส่วนผูฝ้ากเงินรายใหญ่ต่อเงินฝากรวม อตัราการถอนเงินสูงสุดต่อวนั และอตัราการฝาก เป็น
ตน้ 

5. รายงานรายปีส าหรับการประเมินความเส่ียงตนเองส าหรับความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
6. รายงานรายเดือนส าหรับธุรกรรมหรือวงเงินท่ีไม่เป็นไปตามอนุมติั 
7. รายงานรายเดือนส าหรับอัตราส่วนขาดดุลสภาพคล่องสุทธิต่อเงินฝาก สัดส่วนการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 

รัฐวสิาหกิจและบุคคลธรรมดา 
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ธนาคารมีการจดัท าการทดสอบภาวะวิกฤติรายไตรมาส โดยธนาคารจะท าการทบทวนการตั้งสมมติฐานให้สอดคลอ้งกบั
ภาวะแวดลอ้ม กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยจดัท าทั้งเหตุการณ์กรณีท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะธนาคารเอง กรณีวิกฤติทั้งระบบ และกรณีท่ีเป็นผลรวมของทั้งสองกรณีท่ีคิดวา่  จะเป็นผลกระทบท่ีรุนแรง 
และก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับหากเกิดภาวะวิกฤติข้ึน นอกจากน้ี ธนาคารยงัไดจ้ดัเตรียมแบบรายงานอตัราส่วนการด ารง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับกระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกในภาวะวิกฤติ (Liquidity Coverage Ratio:  LCR) และแบบ
รายงานอตัราส่วนแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของแหล่งเงินทุนท่ีมีความมัง่คง (Net Stable Funding Ratio:  NSFR) ตามแนวทางท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั วเิคราะห์ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ าแนกไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2557 
           ไม่มี  สินทรัพย ์   
 เม่ือ  ครบก าหนดภายใน  ก าหนด  ท่ีไม่ก่อให้   
 ทวงถาม  0 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ระยะเวลา  เกิดรายได ้  รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  - - -  343  -  343 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,689  5,573  6,418  -  -  -  -  13,680 
เงินลงทุนสุทธิ -  7,508  8,422  14,023  1,905  318  -  32,176 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ(1) 77  24,490  44,148  69,768  9,857  -  2,794  151,134 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,766  37,571  58,988  83,791  11,762  661  2,794  197,333 
                
หนี้สินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  12,902  57,865  20,704  252 - 19  -  -  91,742 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,140  25,684  7,272  1,057  -  -  -  37,153 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 198  -  -  -  -  -  -  198 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  20,440  2,166  20,364  -  -  -  42,970 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 16,240  103,989  30,142  21,673  19     -  -      172,063 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ (14,474)  (66,418)  28,846  62,118  11,743          661          2,794       25,270 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้มื -  (9)  (209)  -  (19)  -  -  (237) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต -  (386)  -  -  -  -  -  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ -  (198)  (2,018)  (80)  (2,077)  (622)  -  (4,995) 
(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี                
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 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 
           ไม่มี  สินทรัพย ์   
 เม่ือ  ครบก าหนดภายใน  ก าหนด  ท่ีไม่ก่อให ้   
 ทวงถาม  0 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ระยะเวลา  เกิดรายได ้  รวม 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  404  -  404 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,463  3,381  2,596  -  -  14  -  7,454 
เงินลงทุนสุทธิ -  11,601  6,253  11,252  1,472  254  -  30,832 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 121  22,657  32,770  70,285  9,364  -  2,746  137,943 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,584  37,639  41,619  81,537  10,836  672  2,746  176,633 
หน้ีสินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  16,321  56,224  10,344  846  -  -  -  83,735 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,768  39,908  2  1,108  -  -  -  44,786 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 15  -  -  -  -  -  -  15 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  11,014  5,632  11,771  -  -  -  28,417 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 20,104  107,146  15,978  13,725  -  -  -  156,953 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ (18,520)  (69,507)  25,641  67,812  10,836  672  2,746  19,680 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม -  (169)  (57)  -  -  -  -  (226) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (36)  (187)  (5)  -  -  -  -  (228) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ (19)  (666)  (4,292)  (732)  -  (443)  -  (6,152) 
\(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี               

 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
           ไม่มี  สินทรัพย ์   
 เม่ือ  ครบก าหนดภายใน  ก าหนด  ท่ีไม่ก่อให ้   
 ทวงถาม  0 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ระยะเวลา  เกิดรายได ้  รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -  -  -  -  342  -        342 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,481  5,573  6,418  -  -  -  -    13,472 
เงินลงทุนสุทธิ -  7,508  8,422  14,023  1,905  318  -     32,176 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 1,308  20,492  34,329  39,236  8,010  -  1,211    104,586 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 2,789  33,573  49,169  53,259  9,915  660  1,211  150,576 
หน้ีสินทางการเงิน                
เงินรับฝาก  12,902  57,865  20,704  252  20  -  -  91,743 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,140  25,684  7,272  1,057  -  -  -  37,153 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม    198  -  -  -  -  -  -    198 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  1,683  -        10  -  -  -    1,693 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 16,240  85,232  27,976  1,319  20  -  -  130,787 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ    (13,451)  (51,659)  21,193  51,940  9,895  660  1,211  19,789 
                

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม -  (9)  (209)  (14,200)  (19)  -  -  (14,437) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต -  (386)  -  -  -  -  -  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ -  (198)  (2,018)  (80)  (2,077)  (622)  -  (4,995) 
(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี               
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 
           ไม่มี  สินทรัพย ์   
 เม่ือ  ครบก าหนดภายใน  ก าหนด  ท่ีไม่ก่อให ้   
 ทวงถาม  0 - 3 เดือน  3 - 12 เดือน  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ระยะเวลา  เกิดรายได ้  รวม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสด -  -   -  -   -        403   -   403 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,154      3,381    2,596  -   -   14   -   7,145 
เงินลงทุนสุทธิ -    11,601   6,253  11,252     1,472   254   -   30,832 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1)   9,568   22,327  26,373  38,494     7,057   -   1,354   105,173 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  10,722  37,309  35,222   49,746      8,529           671   1,354   143,553 

                
หน้ีสินทางการเงิน                
เงินรับฝาก      16,321       56,224        10,344          846   -   -   -   83,735 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน     3,768       37,708                2       1,108   -   -   -   42,586 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม          15  -   -  -   -   -   -   15 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  3,241   -       10   -   -   -   3,251 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 20,104  97,173  10,346  1,964   -   -   -   129,587 

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ  (9,382)  (59,864)  24,876  47,782    8,529   671   1,354     13,966 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ                
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม -  (169)   (57)  (5,600)   -   -   -   (5,826) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต  (36)  (187)   (5)  -   -   -   -   (228) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์  (19)  (666)   (4,292)  (732)   -   (443)   -   (6,152) 
(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี               

 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อนัอาจมีผลใหมู้ลค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายได ้หรือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน เน่ืองจาก
ธนาคารมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศท าให้ธนาคารอาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนได ้อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะ
เงินตราต่างประเทศสุทธิของธนาคารและด าเนินการภายใตน้โยบายบริหารความเส่ียง   
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ฐานะเงินตราต่างประเทศท่ีมีนยัส าคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2557 

 
เหรียญ
สหรัฐฯ  หยวน  เยน  ยโูร  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  35  -  -  -  35 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,509  6,816  1  -  13  9,339 
เงินลงทุนสุทธิ 10,972  261  -  -  -  11,233 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 51,898  68  -  39  1  52,006 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 65,379  7,180  1  39  14  72,613 
            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก  1,214  110  12  2  1  1,339 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 25,210  9  465  -  -  25,684 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 26,424  119  477  2  1  27,023 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 38,955  7,061  (476)  37  13  45,590 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ            
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม (2)  (209)  -  -  (20)  (231) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (365)  (15)  -  (6)  -  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ (39,378)  (7,105)  459  (32)  (3)  (46,059) 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ 30 มิถุนายน 2557 32.455  5.2274  0.320348  44.2748     
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)            

(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 

 
เหรียญ
สหรัฐฯ  หยวน  เยน  ยโูร  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  80  -  -  -  80 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,344  2,607  1  1  6  3,959 
เงินลงทุนสุทธิ 9,890  2,918  -  -  -  12,808 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 37,688  123  -  47  -  37,858 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 48,922  5,728  1  48  6  54,705 
            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก  423  72  12  1  -  508 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 28,688  1  454  -  -  29,143 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 29,111  73  466  1  -  29,651 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 19,811  5,655  (465)  47  6  25,054 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ            
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม (2)  (216)  -  -  -  (218) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (140)  (81)  (2)  (5)  -  (228) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ (20,247)  (5,629)  466  (43)  -  (25,453) 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 2556 32.8136  5.4087  0.313042  45.0217     
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)            
(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี            

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 

 
เหรียญ
สหรัฐฯ  หยวน  เยน  ยโูร  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  35  -  -  -  35 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,509  6,816  1  -  13  9,339 
เงินลงทุนสุทธิ 10,972  261  -  -  -  11,233 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 51,898  68  -  39  1  52,006 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 65,379  7,180  1  39  14  72,613 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 

 
เหรียญ
สหรัฐฯ  หยวน  เยน  ยโูร  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก  1,214  110  12  2  1  1,339 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 25,210  9  465  -  -  25,684 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 26,424  119  477  2  1  27,023 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 38,955  7,061  (476)  37  13  45,590 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ            
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม (2)  (209)  -  -  (20)  (231) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (365)  (15)  -  (6)  -  (386) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ (39,378)  (7,105)  459  (32)  (3)  (46,059) 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ 30 มิถุนายน 2557 32.455  5.2274  0.320348  44.2748     
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)            
(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี            

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 

 
เหรียญ
สหรัฐฯ  หยวน  เยน  ยโูร  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด -  80  -  -  -  80 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,344  2,607  1  1  6  3,959 
เงินลงทุนสุทธิ 9,890  2,918  -  -  -  12,808 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 37,688  123  -  47  -  37,858 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 48,922  5,728  1  48  6  54,705 
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก  423  72  12  1  -  508 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 28,688  1  454  -  -  29,143 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 29,111  73  466  1  -  29,651 
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ 19,811  5,655  (465)  47  6  25,054 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ            
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้ืม (2)  (216)  -  -  -  (218) 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (140)  (81)  (2)  (5)  -  (228) 
ภาระผกูพนัอ่ืนรวมตราสารอนุพนัธ์ (20,247)  (5,629)  466  (43)  -  (25,453) 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ 31 ธนัวาคม 2556 32.8136  5.4087  0.313042  45.0217     
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)            
(1) สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี            
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ตราสารอนุพันธ์ 
ธนาคารประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์เป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ และเพื่อการบริหารความเส่ียงของธนาคารอนัเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย 
 
ธนาคารมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นตราสารอนุพนัธ์ โดยก าหนดนโยบายและวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง 
รวมทั้งมีการติดตามและควบคุมความเส่ียงรวมถึงการรายงานธุรกรรมดา้นตราสารอนุพนัธ์ ธนาคารควบคุมความเส่ียงดา้น
การผิดนัดช าระท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ์ โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าว
เป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการพิจารณาสินเช่ืออนัท าใหธ้นาคารควบคุมระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้
 
ธนาคารไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้สินเช่ือและ 
เงินลงทุนดงัต่อไปน้ี       
  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 จ านวนเงิน 

ตามสญัญา  
  

ครบก าหนด 
 จ านวนเงิน 

ตามสญัญา  
  

ครบก าหนด 
 (ล้านบาท) 
สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ย        
รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 8,000  2557 - 2559  14,750  2557 - 2559 
รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและจ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั -  -  250  2557 

 
ธนาคารไดมี้การท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี        
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 จ านวนเงิน 

ตามสญัญา  
  

ครบก าหนด 
 จ านวนเงิน 

ตามสญัญา  
  

ครบก าหนด 
 (ล้านบาท) 
สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ย        
รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากเงินตน้สกุลเงินบาทและจ่าย
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากเงินตน้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ 1,168 

 
2558 - 2559 

 
1,181 

 
2558 - 2559 
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ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556                
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ไม่เกิน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  รวม  ไม่เกิน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  รวม 
 (ล้านบาท) 
สัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ           
สญัญาซ้ือ 12,641  261  12,902  12,473  -  12,473 
สญัญาขาย 45,751  1,144  46,895  25,288  -  25,288 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2,500  5,500  8,000  7,500  7,500  15,000 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้            
   ต่างสกลุเงนิ            
สญัญาขาย 616  552  1,168  -  1,181  1,181 

 

 

6 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง มูลค่าท่ีธนาคารคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยท์างการเงินออกไป หรือมูลค่าท่ีธนาคารคาดวา่
จะตอ้งจ่ายเพ่ือการไถ่ถอนหน้ีสินทางการเงินโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค านวณตามหลกัการของตลาดท่ีใช้
กนัทัว่ไป 
 

มูลค่าตามท่ีปรากฏในงบการเงินและมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั สรุปได้
ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด 343  343  404  404 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 13,680  13,680  7,454  7,454 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 352  280  402  63 
เงินลงทุนสุทธิ 32,176  32,176  30,832  30,832 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ 147,777  147,388  134,733  134,181 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 194,328  193,867  173,825  172,934 
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 91,742  91,743  83,735  83,737 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 37,153  37,153  44,786  44,786 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 198  198  15  15 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 189  226  1,131  895 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 42,970  43,187  28,417  28,491 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 172,252  172,507  158,084  157,924 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด 342  342  403  403 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 13,472  13,472  7,145  7,145 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 352  280  402  63 
เงินลงทุนสุทธิ 32,176  32,176  30,832  30,832 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ 102,345  102,362  102,949  102,971 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 148,687  148,632  141,731  141,414 

        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 91,743  91,743  83,735  83,737 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 37,153  37,153  42,586  42,586 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 198  198  15  15 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 189  226  1,131  895 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,693  1,693  3,251  3,251 
รวมหนี้สินทางการเงิน 130,976  131,013  130,718  130,484 

 

  วธีิการและข้อสมมตฐิานในการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของตราสารทางการเงนิ 
 

   วธีิการและขอ้สมมติฐานท่ีธนาคารใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารทางการเงินสรุปไดด้งัน้ี 
  

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)  
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินสด  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวันั้น ถือตามจ านวน
เงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนการประมาณมูลค่ายติุธรรมส าหรับรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ค  านวณโดยใช้
วธีิการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั ซ่ึงใชก้บัตราสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย และตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด 
 

มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัจริงในตลาด ถา้ไม่มีราคาท่ีซ้ือขายกนัจริงในตลาดก็ใชร้าคาตลาดของหลกัทรัพยอ่ื์น
ท่ีเทียบเคียงกนัไดห้ลงัปรับปรุงค่าความเส่ียงแลว้ หรือใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหลกัทรัพยน์ั้น 
 

 เงินลงทุนท่ัวไป  
 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทัว่ไปถือตามจ านวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียบ่อย และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในความเส่ียงของการใหสิ้นเช่ือ ถือตามมูลค่าตามบญัชี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน 1 ปี ของวนัท่ีรายงาน ประมาณโดยใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ 
วนัท่ีรายงาน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีใช้อัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ีอ่ืนๆ ประมาณโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียปัจจุบันท่ีคิดกบัเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีให้กับผูกู้ท่ี้มีลกัษณะและ
เง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือท่ีคลา้ยกนั  
 

เงินรับฝาก  
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากประเภทเม่ือทวงถามถือตามมูลค่าตามบญัชี ส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากประเภทท่ีมี
การเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย รายการตลาดเงินท่ีมีระยะเวลาคงท่ี ใบรับฝากเงินและเงินรับฝากประเภทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและ
มีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน 1 ปีจากวนัท่ีรายงานนั้น ประมาณโดยใชมู้ลค่าตามบญัชี ส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเงินรับ
ฝากอ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณโดยวธีิการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนักบัจ านวนท่ีจะครบ
ก าหนดในแต่ละเดือน 

 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) และตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 
 

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม และหรือรายการท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตวั ประมาณโดยใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
และมีวนัครบก าหนดเหลืออยู่มากกว่า 1 ปี ค  านวณโดยใชว้ิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเฉล่ียใน
ปัจจุบนั ซ่ึงใชก้บัตราสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
 

หนีสิ้นจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของหน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ถือตามมูลค่าตามบญัชี 
 

ตราสารอนุพันธ์  
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาอ่ืนๆ พิจารณาจากการประมาณการของการรับ
และจ่ายเงินสดจากการเลิกสญัญาหรือราคาตลาดของสญัญานั้นๆ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9  
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7 การด ารงเงนิกองทุน 
 

ตามท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงินตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบั
การด ารงเงินกองทุน ซ่ึงตามแนวทางปฏิบติัเหล่าน้ีและแนวทางของทางการในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
ธนาคารและบริษทัย่อยจะตอ้งใชม้าตรการในการวดัมูลค่าสินทรัพย ์หน้ีสินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินบาง
รายการโดยการค านวณตามวิธีทางการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนั้นจ านวนเงินและประเภทของเงินกองทุนของ
ธนาคารและบริษทัยอ่ยข้ึนอยูก่บัความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัส่วนประกอบน ้ าหนกัของความเส่ียงและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย อยา่งไรก็ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเงินกองทุนและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของทางราชการอาจจะมีการเปล่ียนแปลง
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร 
 

ธนาคารด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ .ศ . 2551 โดยด ารงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็น
อตัราส่วนกับสินทรัพยเ์ส่ียงตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตามหนังสือเวียนท่ี
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 และวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 ธนาคารถูกก าหนดให้
ค านวณเงินกองทุนตามวิธี Basel III ทั้ งน้ีธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล
เงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารไดด้ ารงเงินกองทุนตามหลกัการก ากบัดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง 
Basel III แลว้โดยธนาคารมีองคป์ระกอบเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดตามแนวทาง Basel III ดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงนิกองทุนช้ันที ่1    
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    
   ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 14,186,840  14,186,840 
   ทุนส ารองตามกฏหมาย 200,000  200,000 
   ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 1,225,682  89,329 
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 178,418  95,302 
   หัก รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (27,473)  (66,173) 
รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 15,763,467  14,505,298 
เงนิกองทุนช้ันที ่2    
   เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 826,704  632,764 
   รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (248,280)  (257,160) 
รวมเงนิกองทุนช้ันที ่2 578,424  375,604 
รวมเงนิกองทุนตามกฏหมาย 16,341,891  14,880,902 

 



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล   
 

53 
 

 

 ธนาคาร   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  กฎหมาย 
 2557  2556  ก าหนด 
 (ร้อยละ) 

อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุน      
เงินกองทุนขั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง      14.53  13.32  6.00 
เงินกองทุนขั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ      
   สินทรัพยเ์ส่ียง  14.53  13.32  4.50 
เงินกองทุนขั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  0.53  0.35  - 
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง  15.06  13.67  8.50 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยต์ามประกาศใหม่ สนส. 4/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ธนาคารได้
ท าการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความเส่ียงส าหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 ไวใ้น website ของธนาคารท่ี www.icbcthai.com เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 และธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มูลการ
ด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความเส่ียงส าหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ภายในเดือน 
ตุลาคม 2557 
  
การบริหารจัดการเงินกองทุน 

 

การบริหารจดัการเงินกองทุนของธนาคารมีวตัถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนท่ีเขม้แข็งเพื่อสนับสนุนการพฒันา
ธุรกิจ รวมทั้งเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพ่ือรักษาอนัดบัความน่าเช่ือถือทางเครดิต 

 

8 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) 
 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

 (พันบาท) 

ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,271,574  800,000  2,071,574  846,620  -  846,620 
ธนาคารพาณิชย ์ 268,373     1,000,000  1,268,373  330,236  -  330,236 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 2,950  -  2,950  5,361  1,450,000  1,455,361 
สถาบนัการเงินอื่น -  1,004,599  1,004,599  13,779  854,400  868,179 
รวม 1,542,897  2,804,599  4,347,496  1,195,996  2,304,400  3,500,396 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 2  846  848  111  1,358  1,469 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (7,505)  (7,505)  -  (6,415)  (6,415) 
รวมในประเทศ - สุทธิ 1,542,899  2,797,940  4,340,839  1,196,107  2,299,343  3,495,450 
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 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

 (พันบาท) 

ต่างประเทศ            
เงินดอลลาร์สหรัฐ 103,306  2,450,121  2,553,427  247,870  1,107,000  1,354,870 
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 626  -  626  848  -  848 
เงินหยวน 24,371  6,959,356  6,983,727  25,186  2,660,643  2,685,829 
เงินยโูร 86  -  86  657  -  657 
เงินดอลลาร์ฮ่องกง 4,455  -  4,455  2,493  -  2,493 
เงินสกุลอ่ืน 9,244  -  9,244  3,682  -  3,682 
รวม 142,088 ¤  9,409,477  9,551,565  280,736 ¤  3,767,643  4,048,379 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ -  12,815  12,815  -  3,566  3,566 
หัก  รายไดร้อตดับญัชี -  (83,922)  (83,922)  -  (56,402)  (56,402) 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (140,999)  (140,999)  -  (37,449)  (37,449) 
รวมต่างประเทศ - สุทธิ 142,088 ¤  9,197,371  9,339,459  280,736 ¤  3,677,358  3,958,094 

รวมในประเทศและ            
   ต่างประเทศ - สุทธิ 1,684,987  11,995,311  13,680,298  1,476,843     5,976,701  7,453,544 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

 (พันบาท) 

ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,271,574  800,000  2,071,574  846,620  -  846,620 
ธนาคารพาณิชย ์ 63,480  1,000,000  1,063,480  26,559  -  26,559 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ -  -  -  -  1,450,000  1,450,000 
สถาบนัการเงินอื่น -  1,004,599  1,004,599  13,780  854,400  868,180 
รวม 1,335,054  2,804,599  4,139,653  886,959  2,304,400  3,191,359 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ -  846  846  106  1,358  1,464 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (7,505)  (7,505)  -  (6,415)  (6,415) 
รวมในประเทศ - สุทธิ 1,335,054  2,797,940  4,132,994  887,065  2,299,343  3,186,408 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

 (พันบาท) 

ต่างประเทศ            
เงินดอลลาร์สหรัฐ 103,306  2,450,121  2,553,427  247,869  1,107,000  1,354,869 
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 626  -  626  848  -  848 
เงินหยวน 24,371  6,959,356  6,983,727  25,185  2,660,643  2,685,828 
เงินยโูร 86  -  86  657  -  657 
เงินดอลลาร์ฮ่องกง 4,455  -  4,455  2,494  -  2,494 
เงินสกลุอ่ืน 9,244  -  9,244  3,683  -  3,683 
รวม 142,088  9,409,477  9,551,565  280,736  3,767,643  4,048,379 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ -  12,815  12,815  -  3,566  3,566 
หัก  รายไดร้อตดับญัชี -  (83,922)  (83,922)  -  (56,402)  (56,402) 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (140,999)  (140,999)  -  (37,449)  (37,449) 
รวมต่างประเทศ - สุทธิ 142,088  9,197,371  9,339,459  280,736  3,677,358  3,958,094 

รวมในประเทศและ            
   ต่างประเทศ - สุทธิ 1,477,142  11,995,311  13,472,453  1,167,801  5,976,701  7,144,502 

 

9 ตราสารอนุพนัธ์ 
 

ตราสารอนุพนัธ์เพือ่ค้า 
 

มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 มูลค่ายติุธรรม  จ านวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม  จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตามสญัญา(1)  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตามสญัญา(1) 
 (พันบาท) 
อตัราแลกเปล่ียน 10,916  10,988  5,022,243  169,350  153,168  7,692,041 
รวม 10,916  10,988  5,022,243  169,350  153,168  7,692,041 
(1) เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีธนาคารมีภาระตอ้งจ่ายช าระ 
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สดัส่วนการท าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสญัญา 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
คู่สญัญา 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 (ร้อยละ) 
สถาบนัการเงิน 87.15  89.94 
นิติบุคคล 12.85  10.06 
รวม 100.00  100.00 

 
ตราสารอนุพนัธ์ประเภททีม่ิใช่เพือ่ค้า (เพือ่การธนาคาร) 
 
ธนาคารมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงวดัมูลค่าตามเกณฑค์งคา้ง โดยก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากปรับอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตามเกณฑค์งคา้ง บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ “สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์” หรือ 
“หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และดอกเบ้ียคา้งรับหรือคา้งจ่ายตามเกณฑค์งคา้งตามสัญญา ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดค้า้งรับ” หรือบนัทึกเป็น “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” แลว้แต่กรณี ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 มูลค่าตามบญัชี(2)  จ านวนเงิน  มูลค่าตามบญัชี(2)  จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตามสญัญา(1)  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตามสญัญา(1) 
 (พันบาท) 
อตัราแลกเปล่ียน 331,981 9 126,219  54,731,046  227,152  916,461  30,088,547 
อตัราดอกเบ้ีย -  (3)  -  (3)    8,000,000  - (3)  -  (3)  15,000,000 
อตัราแลกเปล่ียนและ

อตัราดอกเบ้ีย 9,550(3)  52,275(3)  1,168,380  5,964(3)  61,598(3)  1,181,290 
รวม 341,531  178,494  63,899,426  233,116  978,059  46,269,837 

 
(1) เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีธนาคารมีภาระตอ้งจ่ายช าระ 
(2)มูลค่าตามบญัชีคือการปรับมูลค่าให้เป็นไปตามเกณฑค์งคา้งตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีตราสารอนุพนัธ์ประเภทท่ีมิใช่เพ่ือคา้ 
(3)ไม่รวมส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียคา้งรับและคา้งจ่าย ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดค้า้งรับ” หรือบนัทึกเป็น “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” แลว้แต่กรณีในงบ

แสดงฐานะการเงิน 
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10  เงนิลงทุนสุทธิ 
 

10.1 จ าแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนเผือ่ขาย  
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 20,625,069  17,769,346 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 11,143,831  12,719,010 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 226,366  161,720 
เงินลงทุนในลูกหน้ี 89,056  89,407 
รวม 32,084,322  30,739,483 

 
 ราคาทุน 
เงินลงทุนทัว่ไป  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 100,523  100,622 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (8,930)  (7,975) 
เงนิลงทุนทัว่ไปสุทธิ 91,593  92,647 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 32,175,915  30,832,130 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 พนัธบตัรของธนาคารมีจ านวน 5,544 ลา้นบาท และ 3,815 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ท่ีไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ซ่ึงไดน้ าไปวางเป็นประกนัในการท าสญัญาขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 
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10.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้
 

  
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
 ครบก าหนด 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 ปี - 5  ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผือ่ขาย        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 11,947,876  7,113,747  1,627,895  20,689,518 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 3,833,026  6,677,333  372,783  10,883,142 
เงินลงทุนในลูกหน้ี 89,056  -  -  89,056 
รวม 15,869,958  13,791,080  2,000,678  31,661,716 
บวก (หัก) ค่าเผือ่การปรับมลูค่า 60,237  231,746  (95,743)  196,240 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 15,930,195  14,022,826  1,904,935  31,857,956 

รวมตราสารหนี้ 15,930,195  14,022,826  1,904,935  31,857,956 

  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 
 ครบก าหนด 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 ปี - 5  ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื่อขาย        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 12,322,478  3,951,651  1,628,421  17,902,550 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,405,870  7,050,750  -  12,456,620 
เงินลงทุนในลูกหน้ี 89,407  -  -  89,407 
รวม 17,817,755  11,002,401  1,628,421  30,448,577 
บวก (หัก) ค่าเผือ่การปรับมลูค่า 36,081  250,004  (156,899)  129,186 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 17,853,836  11,252,405  1,471,522  30,577,763 

รวมตราสารหนี้ 17,853,836  11,252,405  1,471,522  30,577,763 
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10.3  ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
  
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 (พันบาท) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย    
      ตราสารหน้ี 196,240  129,186 
      ตราสารทุน 183,775  119,128 
รวม 380,015  248,314 
หัก ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (76,003)  (49,663) 
รวมสุทธิจากภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 304,012  198,651 

 
10.4 ตัว๋สัญญาใช้เงนิจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 

ในปี 2544 ถึง 2546 ธนาคารไดโ้อนลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพให้แก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) โดย บสท. ออกตัว๋
สญัญาใชเ้งินซ่ึงเปล่ียนมือไม่ได ้โดยระบุรายละเอียดของจ านวนเงินตามราคาสินทรัพยท่ี์รับโอน วนัออกตัว๋ตามวนัท่ีไดรั้บ
โอนสินทรัพยแ์ละวนัถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือส้ินระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน โดยมีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้าวลั แต่ทั้งน้ี บสท. อาจใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้
 

จากการโอนลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพให้บสท.ดงักล่าวขา้งตน้ ธนาคารไดรั้บตัว๋สัญญาใชเ้งินจาก บสท. จ านวน 2,599 ลา้นบาท 
โดยตัว๋สญัญาใชเ้งินดงักล่าวทยอยครบก าหนดในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ซ่ึงธนาคารไดจ้ดัประเภท
ตัว๋สญัญาใชเ้งินดงักล่าวไวเ้ป็นเงินลงทุนประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 บสท.
ไดจ่้ายช าระเงินตามตัว๋สญัญาใชเ้งินครบเตม็จ านวนเรียบร้อยแลว้  
 

ทั้งน้ีธนาคารยงัมีความรับผิดชอบร่วมกบั บสท. ในส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพใน
อนาคต กล่าวคือ 
 

- ในกรณีท่ีมีผลก าไร ผลก าไรส่วนแรกจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารและ บสท. จะแบ่งกนัคนละคร่ึง 
ส าหรับผลก าไรส่วนท่ีสองธนาคารรับไปทั้งหมดแต่เม่ือรวมกบัผลก าไรส่วนแรกแลว้ตอ้งไม่เกินส่วนต่างระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพกบัราคาโอน ผลก าไรท่ีเหลือจากส่วนท่ีสอง บสท. จะรับไปทั้งหมด 

 

- ในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ส าหรับผล
ขาดทุนส่วนท่ีสองท่ีเหลือจากส่วนแรกจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารและ บสท. จะแบ่งกนัคนละคร่ึง 
ผลขาดทุนท่ีเหลือจากส่วนท่ีสอง บสท. จะรับไปทั้งหมด 

 
โดยธนาคารตอ้งร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนดงักล่าวเม่ือส้ินปีท่ีหา้และส้ินปีท่ีสิบนบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 
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ในปี 2556 ธนาคารไดรั้บแจง้ขอ้มูลผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพภายหลงัจากการประมูลขายสินทรัพย์
คงเหลือจาก บสท. ในจ านวนท่ีต ่ากวา่ท่ีบนัทึกไวใ้นคร้ังแรก ธนาคารจึงบนัทึกกลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีตั้งไวเ้พ่ือ
รองรับส่วนแบ่งผลขาดทุนจ านวน 177 ลา้นบาท จากเดิมท่ีตั้งไวจ้  านวน 222 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นค่าใชจ่้ายกลบัรายการ
ในค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน โดยธนาคารไดจ่้ายเงินส าหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนน้ีจ านวน 23 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกกลบั
รายการจากประมาณการหน้ีสินท่ีตั้งไว ้
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารมีประมาณการหน้ีสินจ านวน 22 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 22 ลา้นบาท)โดยแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของ “ประมาณการหน้ีสินอ่ืน” ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการเจรจากบั บสท. ยงัมีความไม่แน่นอนของผลขาดทุนสุทธิท่ี
จะตอ้งจ่ายช าระ 
 

10.5 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ทีธ่นาคารถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ธนาคารและบริษทัยอ่ยถือหุ้นไวต้ั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ของ นิติบุคคลนั้น 
แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีเงินลงทุนทัว่ไปและจดัประเภทเป็น
เงินลงทุนระยะยาว มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
30 มิถุนายน 2557 

 
 

ช่ือบริษทั 

 
 

ประเภทธุรกิจ 

 ประเภท
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 

 สัดส่วน 
ความเป็น 
เจา้ของ 

  
 

ทุนช าระแลว้ 

  
 

ราคาทุน 
     (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั บางกอก 
บีทีเอม็ย ูจ  ากดั 

ธุรกิจใหกู้ย้ืมและ 
การลงทุน 

 หุน้สามญั  10  200,000  20,390 

รวม        20,390 
 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
31 ธนัวาคม 2556 

 
 

ช่ือบริษทั 

 
 

ประเภทธุรกิจ 

 ประเภท
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 

  
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

 สัดส่วน
ความเป็น
เจา้ของ 

  
 

ทุนช าระแลว้ 

  
 

ราคาทุน 
       (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั บางกอก 
บีทีเอม็ย ูจ  ากดั 

ธุรกิจใหกู้ย้ืมและ
การลงทุน 

 หุน้สามญั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักรรมการของ

ธนาคาร 

 10  200,000  20,390 

รวม          20,390 
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10.6 เงนิลงทุนในบริษัททีม่ปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557               31 ธนัวาคม 2556 
  

ราคาทุน 
 มลูค่า

ยติุธรรม 
 ค่าเผือ่ 
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน 

 มลูค่า
ยติุธรรม 

 ค่าเผือ่ 
การดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
บริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงาน 

           
9,817  887  (8,930)  9,817  1,842  (7,975) 

 
11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

(1)บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

    
   งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
บริษทัยอ่ย 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วนความเป็น 
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

    30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
 มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

    2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

    (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั ลีสซ่ิง            
ไอซีบีซี           
(ไทย) จ ากดั (1) 

ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบ 
   ลีสซ่ิงทางการเงิน  
   และเช่าซ้ือ 

99.99  99.99  4,250  4,250  4,250  4,250  -  - 
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12  เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละ
งวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2557 และ 2556  มีดงัน้ี 

   งบการเงนิรวม 
   30  มิถุนายน 2557 
 
 
 

ช่ือบริษทัร่วม 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

 
 

ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

 
สดัส่วน
ความเป็น
เจา้ของ 

  
 

ทุนช าระ
แลว้ 

  
 
 

ราคาทุน 

 
มูลค่าตาม
วธีิส่วนได ้

เสีย 

มูลค่ายติุธรรม
ส าหรับ

หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

เงินปันผลรับ
ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2557 

           (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ฟินนัเซีย ไซรัส 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ไทย 23.56  880  305 465 446 3 
     

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

       305 465 446 3 

 
   งบการเงนิรวม 
   31 ธนัวาคม 2556 
 
 
 

ช่ือบริษทัร่วม 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

 
 

ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

 
สดัส่วน
ความเป็น
เจา้ของ 

  
 

ทุนช าระ
แลว้ 

  
 
 

ราคาทุน 

 
มูลค่าตาม
วธีิส่วนได้

เสีย 

มูลค่ายติุธรรม
ส าหรับ

หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

เงินปันผลรับ
ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 

           (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ฟินนัเซีย ไซรัส 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ไทย 23.56  748  305 463 497 17 
     

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

       305 463 497 17 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในตราสารทุน-การบญัชีดา้นผูล้งทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุน
ในบริษทัดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สีย โดยแสดงตามสดัส่วนของกลุ่มบริษทั 
 

 30 มิถุนายน 2557  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
 สดัส่วนความ  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  รายได ้  ค่าใชจ่้าย   

ช่ือบริษทัร่วม เป็นเจา้ของ  รวม  รวม  รวม  รวม  ก าไรสุทธิ 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย 
   ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 23.56 

 
4,028 

 
2,048  696 

 
662 
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 31 ธนัวาคม 2556  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 สดัส่วนความ  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  รายได ้  ค่าใชจ่้าย   

ช่ือบริษทัร่วม เป็นเจา้ของ  รวม  รวม  รวม  รวม  ก าไรสุทธิ 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย 
   ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 23.56 

 
4,035 

 
2,069  1,428 

 
1,141 

 
287 

 
13 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

 

13.1 จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเช่ือ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี 683,368  769,928  683,368  769,928 
เงินใหกู้ย้มื 53,740,798  55,413,847  53,536,494  55,343,037 
ตัว๋เงิน 48,035,046  29,182,699  50,367,046  49,059,699 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 51,528,418  56,501,643  -  - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 4,385,051  4,246,432  -  - 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 158,372,681  146,114,549  104,586,908  105,172,664 
หัก รายไดร้อตดับญัชี (7,238,362)  (8,171,356)  (1,129)  - 
รวม เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 151,134,319  137,943,193  104,585,779  105,172,664 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 170,757  206,896  171,405  218,880 
รวม เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี
และดอกเบ้ียคา้งรับ 151,305,076 

 
138,150,089 

 
104,757,184 

 
105,391,544 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ        
- ส ารองอตัราร้อยละขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท. (1,646,847)  (1,527,493)  (773,657)  (954,025) 

- ส ารองส่วนเกินอตัราร้อยละขั้นต ่าตามเกณฑ ์
ธปท. (1,860,028) 

  
(1,870,268) 

  
(1,617,932) 

  
(1,469,442) 

หัก ค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (20,801)  (19,461)  (20,801)  (19,461) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 147,777,400  134,732,867  102,344,794  102,948,616 
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13.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลกูหนี ้
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
                                                                               (พันบาท) 
เงินบาท 99,128,775  -  99,128,775     100,085,163  -    100,085,163 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 15,837,389  36,060,129  51,897,518         7,892,287  29,795,617    37,687,904 
เงินหยวน 15,822  52,472  68,294  12,926    110,243  123,169 
เงินยโูร 38,958  -  38,958  46,842  -  46,842 
เงินปอนดส์เตอร์ลิง   774  -  774        -  -         - 
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -  -  -  115  -  115 
รวม(1) 115,021,718  36,112,601  151,134,319  108,037,333  29,905,860  137,943,193 
(1) ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
       (พันบาท) 
เงินบาท 52,580,235  -  52,580,235  67,314,634  -  67,314,634 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 15,837,389  36,060,129  51,897,518  7,892,287  29,795,617  37,687,904 
เงินหยวน 15,822  52,472  68,294  12,926  110,243  123,169 
เงินยโูร 38,958  -  38,958  46,842  -  46,842 
เงินปอนดส์เตอร์ลิง 774  -  774  -  -  - 
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ -  -  -  115  -  115 
รวม(1) 68,473,178  36,112,601  104,585,779  75,266,804  29,905,860  105,172,664 
(1)  ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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13.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน                         
                                                                              

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2557 

   กล่าวถึง  ต ่ากวา่       

 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
 (พันบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 556,656  -  -  -  -  556,656 
อุตสาหกรรมการผลิต            
   และการพาณิชย ์ 65,620,166  253,686  -  33,790  624,170  66,531,812 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์            
   และการก่อสร้าง 8,329,212  38,286  4,247  -  463,803  8,835,548 
การสาธารณูปโภค            
   และบริการ 20,778,091  292,640  -  -  63,869  21,134,600 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 25,134  6,022  -  243  3,661  35,060 
อ่ืนๆ  48,523,080  3,916,851  1,035,089  548,629  16,994  54,040,643 
รวม(1) 143,832,339  4,507,485  1,039,336  582,662  1,172,497  151,134,319 
(1)   ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 
 

 

 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 

   กล่าวถึง  ต ่ากวา่       

 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
 (พันบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 269,214  60,467  -  -  11,947  341,628 
อุตสาหกรรมการผลิต            
   และการพาณิชย ์ 52,288,822  431,856  -  1,567  782,461  53,504,706 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์            
   และการก่อสร้าง 7,348,447  65,481  5,077  -  467,942  7,886,947 
การสาธารณูปโภค            
   และบริการ 19,465,584  291,928  -  -  64,079  19,821,591 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 30,292  6,198  -  2,505  1,489  40,484 
อ่ืนๆ  50,599,641  4,339,009  984,275  407,919  16,993  56,347,837 
รวม(1) 130,002,000  5,194,939  989,352  411,991  1,344,911  137,943,193 
(1)   ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 

   กล่าวถึง  ต ่ากวา่       

 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
 (พันบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 556,656  -  -  -  -  556,656 
อุตสาหกรรมการผลิต            
   และการพาณิชย ์ 67,748,414  253,686  -  33,790  624,170  68,660,060 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์            
   และการก่อสร้าง 8,329,212  38,286  4,247  -  463,803  8,835,548 
การสาธารณูปโภค            
   และบริการ 20,778,091  292,640  -  -  63,869  21,134,600 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 25,134  6,022  -  243  3,661  35,060 
อ่ืนๆ  5,012,184  334,677  -  -  16,994  5,363,855 
รวม(1) 102,449,691  925,311  4,247  34,033  1,172,497  104,585,779 
(1)  ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 

   กล่าวถึง  ต ่ากวา่       

 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
 (พันบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 269,214  60,467  -  -  11,947  341,628 
อุตสาหกรรมการผลิต            
   และการพาณิชย ์ 72,095,183  431,856  -  1,567  782,461  73,311,067 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์            
   และการก่อสร้าง 7,348,447  65,481  5,077  -  467,942  7,886,947 
การสาธารณูปโภค            
   และบริการ 19,465,584  291,928  -  -  64,079  19,821,591 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 30,292  6,198  -  2,505  1,489  40,484 
อ่ืนๆ  3,399,311  354,643  -  -  16,993  3,770,947 
รวม(1) 102,608,031  1,210,573  5,077  4,072  1,344,911  105,172,664 
(1)  ยอดรวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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13.4 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2557 
 เงินให้สินเช่ือ  ยอดสุทธิ  อตัรา   
 แก่ลูกหน้ีและ  ท่ีใชใ้นการ  ท่ีใชใ้นการ   
 ดอกเบ้ียคา้งรับ  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ค่าเผ่ือ 
 หกัรายไดร้อตดับญัชี  สงสยัจะสูญ(1)  สงสยัจะสูญ  หน้ีสงสยัจะสูญ 
   (ร้อยละ)   
 (พันบาท) 

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ์ ธปท.      
จดัชั้นปกติ 143,996,940  49,605,873  1  496,059 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4,513,641  1,289,874  2  25,798 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 1,039,336  516,377  100  516,377 
จดัชั้นสงสยั 582,662  307,471  100  307,471 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ 1,172,497  301,142  100  301,142 
       1,646,847 
เงินส ารองส่วนเกิน       1,860,028 
รวม 151,305,076  52,020,737    3,506,875 

 

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง (ก) ยอดคงคา้งของเงินตน้ (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลังหักหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติและจดัชั้ น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหน้ีหลงัหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ายหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ  

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 
 เงินให้สินเช่ือ  ยอดสุทธิ  อตัรา   
 แก่ลูกหน้ีและ  ท่ีใชใ้นการ  ท่ีใชใ้นการ   
 ดอกเบ้ียคา้งรับ  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ค่าเผ่ือ 
 หกัรายไดร้อตดับญัชี  สงสยัจะสูญ(1)  สงสยัจะสูญ  หน้ีสงสยัจะสูญ 
   (ร้อยละ)   
 (พันบาท) 
เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ์ ธปท.      
จดัชั้นปกติ 130,200,893  45,522,740  1  455,227 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5,202,912  1,351,981  2  27,040 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 989,382  484,206  100  484,206 
จดัชั้นสงสยั 411,991  212,109  100  212,109 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ 1,344,911  348,911  100  348,911 
       1,527,493 
เงินส ารองส่วนเกิน       1,870,268 
รวม 138,150,089  47,919,947    3,397,761 
 

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง (ก) ยอดคงคา้งของเงินตน้ (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลังหักหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติและจดัชั้ น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหน้ีหลงัหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ายหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ  
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557 

 เงินให้สินเช่ือ  ยอดสุทธิ  อตัรา   
 แก่ลูกหน้ีและ  ท่ีใชใ้นการ  ท่ีใชใ้นการ   
 ดอกเบ้ียคา้งรับ  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ค่าเผ่ือ 
 หกัรายไดร้อตดับญัชี  สงสยัจะสูญ(1)  สงสยัจะสูญ  หน้ีสงสยัจะสูญ 
   (ร้อยละ)   
 (พันบาท)   
เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ์ ธปท.      
จดัชั้นปกติ 102,614,939  45,683,714  1  456,837 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 931,468  348,285  2  6,966 

จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 4,247  -  100  - 
จดัชั้นสงสยั 34,033  8,712  100  8,712 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ 1,172,497  301,142  100  301,142 
       773,657 
เงินส ารองส่วนเกิน       1,617,932 
รวม 104,757,184  46,341,853    2,391,589 
(1) ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ หมายถึง (ก) ยอดคงคา้งของเงินตน้ (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ

และจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหน้ีหลงัหกัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสูญ  

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 
 เงินให้สินเช่ือ  ยอดสุทธิ  อตัรา   
 แก่ลูกหน้ีและ  ท่ีใชใ้นการ  ท่ีใชใ้นการ   
 ดอกเบ้ียคา้งรับ  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ตั้งค่าเผ่ือหน้ี  ค่าเผ่ือ 
 หกัรายไดร้อตดับญัชี  สงสยัจะสูญ(1)  สงสยัจะสูญ  หน้ีสงสยัจะสูญ 
   (ร้อยละ)   
 (พันบาท) 

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ์ ธปท.      
จดัชั้นปกติ 102,818,907  59,529,006  1  595,290 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1,218,547  412,874  2  8,257 

จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 5,107  -  100  - 
จดัชั้นสงสยั 4,072  1,567  100  1,567 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ 1,344,911  348,911  100  348,911 
       954,025 
เงินส ารองส่วนเกิน       1,469,442 
รวม 105,391,544  60,292,358    2,423,467 
(1) ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ หมายถึง (ก) ยอดคงคา้งของเงินตน้ (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ

และจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ หรือ (ข) มูลหน้ีหลงัหกัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสูญ  
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13.5 เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารใชห้ลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 
2551 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ  ซ่ึงประกอบดว้ยเงินให้สินเช่ือจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย  
สงสยัจะสูญ  และ สูญ  ตามหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
 เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,646,835  1,679,372  879,395  981,927 
 ร้อยละของเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม  
       (สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 1.03 

 
1.18 

 
0.77 

 
0.89 

 เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ก่อนหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 2,794,495  2,746,255  1,210,777  1,354,061 
 ร้อยละของเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม  
      (ก่อนหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 1.73 

 
1.91 

 
1.05 

 
1.22 

 

13.6  เงินให้สินเช่ือท่ีระงับรับรู้รายได้ 
 

เงินให้สินเช่ือท่ีระงบัรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง (รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงิน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ               
31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
 เงินให้สินเช่ือท่ีระงบัรับรู้รายได ้(เฉพาะเงินตน้) 2,790,249  2,741,178  1,206,531  1,348,984 
 ร้อยละของเงินให้สินเช่ือท่ีระงบัรับรู้รายไดต่้อยอดสินเช่ือรวม(1) 1.65  1.90  1.05  1.21 
(1)  ฐานเงินตน้ทั้งหมดรวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินท่ีเป็นเงินใหสิ้นเช่ือ 
 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ 
และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
 

13.7  ก าไรจากการขายสินเช่ือด้อยคุณภาพ 
 

ในระหวา่งปี 2557 ธนาคารท าสญัญาโอนขายลูกหน้ี 2 ราย ซ่ึงจดัชั้นเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพให้กบั บริษทั บริหารสินทรัพย์
แห่งหน่ึงโดยลูกหน้ีมีมูลค่าตามบญัชี 94.5 ลา้นบาท ธนาคารไดรั้บช าระเงินจากการโอนขายลูกหน้ีจ านวน 330 ลา้นบาท ท า
ให้ธนาคารมีก าไรจากการโอนขายลูกหน้ีจ านวน 235.5 ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 โดย
ธนาคารไดเ้คยตดัจ าหน่ายลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 315.1 ลา้นบาท  
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13.8 เงินให้สินเช่ือแก่บริษัทย่อย 

     อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 
ช่ือบริษทั ประเภทสินเช่ือ  วนัครบก าหนด  30 มิถุนายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 30 มิถุนายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
     (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ  ากดั วงเงินกูห้มุนเวียน  เม่ือทวงถาม  3.85  4.00  1,232  9,447 
 วงเงินกูห้มุนเวียน                     

(30 มิถุนายน 2557: มิ.ย. 2558 - ก.ค. 2558 
31 ธนัวาคม 2556 : ม.ค. 2557 - ก.ค. 2558) 

 4.45-5.22  4.45-5.22  1,100  10,430 

รวม         2,332  19,877 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ         1,008  1,008 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีแสดงถึงจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต ่าตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ               
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพ่ิมจ านวน 984 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 (31 ธันวาคม 2556: 809 ล้านบาท) ซ่ึงไดรั้บรู้ใน                
งบการเงินเฉพาะของธนาคารส าหรับขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน และค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญจ านวนดงักล่าวน้ีไดจ้ดัสรรใหก้บัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 15)   

 

13.9 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีท่ี้มีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน                                      
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  

 
จ านวนราย 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ 

 
หลกั 

ประกนั 

 
ค่าเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญ 

 
 

จ านวนราย 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ 

 
หลกั 

ประกนั 

 
ค่าเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญ 

  (ล้านบาท) 
บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย/์อยูร่ะหว่างการฟ้ืนฟูการ
ด าเนินงาน  

 
 
 

1 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 
4 

 
 
 

4 

 
 
 
4 

 

14 การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 รายละเอียดของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี จ าแนกตามวิธีการ
ปรับโครงสร้าง สรุปไดด้งัน้ี 

  
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2557 
   จ านวนหน้ีตามบญัชี  อายถุวัเฉล่ีย   
   ก่อนปรับ  หลงัปรับ  ท่ีเหลือของหน้ีท่ีมี  ขาดทุนจากการปรับ 
 จ านวนราย  โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  การปรับโครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี (1) 
                                                                   (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 8  410  394  4 ปี  10 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 
      ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557(2) 143,616 

 
 

 
151,305 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
   จ านวนหน้ีตามบญัชี  อายถุวัเฉล่ีย   
   ก่อนปรับ  หลงัปรับ  ท่ีเหลือของหน้ีท่ีมี  ขาดทุนจากการปรับ 
 จ านวนราย  โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  การปรับโครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี (1) 
                                                                   (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 8  410  394  4 ปี  10 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 
      ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557(2) 1,112 

 
 

 
104,757 

 
 

 
 

 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2556 
   จ านวนหน้ีตามบญัชี  อายถุวัเฉล่ีย  ขาดทุนจาก 
 จ านวนราย  ก่อนปรับ

โครงสร้างหน้ี 
 หลงัปรับ

โครงสร้างหน้ี 
 ท่ีเหลือของหน้ีท่ีมีการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 
 การปรับ 

โครงสร้างหน้ี(1) 
   (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 10  394  394  6 ปี  2 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ  
      วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556(2) 141,993 

 
 

 
129,727 

 
 

 
 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2556 
   จ านวนหน้ีตามบญัชี  อายถุวัเฉล่ีย  ขาดทุนจาก 
 จ านวนราย  ก่อนปรับ

โครงสร้างหน้ี 
 หลงัปรับ

โครงสร้างหน้ี 
 ท่ีเหลือของหน้ีท่ีมีการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 
 การปรับ 

โครงสร้างหน้ี(1) 
   (ล้านบาท) 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 10  394  394  6 ปี  2 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ  
      วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556(2) 796 

 
 

 
102,029 

 
 

 
 

 (1)   ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีแสดงเป็นจ านวนก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีไดต้ั้งไวแ้ลว้ในบญัชีของลูกหน้ีท่ีมีปัญหา ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี 
(2)   สุทธิจากรายไดร้อการตดับญัชี 

 
ขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
     2557  2556 
     (ล้านบาท) 
ดอกเบ้ียรับท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     45  54 
เงินสดท่ีรับช าระจากลูกหน้ี        
เงินตน้     125  211 
ดอกเบ้ีย     33  49 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งของลูกหน้ีท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีแลว้ ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีจ านวน 1,182 ลา้นบาท และ 1,305 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ธนาคารมีการกลบัรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาจ านวน 6.5 ลา้นบาท  และ 0.8 ลา้นบาท และมีการตดัจ าหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นรายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 จ านวน 1.8 ลา้นบาท 
และ 2.0 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะให้ลูกหน้ีกูเ้พ่ิมเติมภายหลงัการปรับโครงสร้าง
หน้ี 
 

15 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีสุทธิตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับรถยนต ์เคร่ืองบิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ือการประกอบธุรกิจ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 12 ปี (31 ธันวาคม 2556: 1 ถึง 7 ปี) และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุใน
สญัญา 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2557 

     มากกวา่  หน้ีท่ีไม่ก่อ   

 ไม่เกิน 1 ปี  1 – 5 ปี  5 ปี  ใหเ้กิดรายได ้  รวม 
 (ล้านบาท) 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 16,729  35,196  2,075  1,913  55,913 
หัก รายไดร้อตดับญัชี (1) (2,788)  (3,890)  (229)  (329)  (7,236) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า 13,941 

 
31,306 

 
1,846 

 
1,584 

  
48,677 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ         2,123 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ         46,554 
(1) สุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญน้ีแสดงถึงจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต ่าตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพ่ิมจ านวน 984 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 (31 ธันวาคม 2556: 809 ล้านบาท) ซ่ึง
ไดรั้บรู้ในงบการเงินเฉพาะของธนาคารส าหรับขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 
 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 

     มากกวา่  หน้ีท่ีไม่ก่อ   

 ไม่เกิน 1 ปี  1 – 5 ปี  5 ปี  ใหเ้กิดรายได ้  รวม 
 (ล้านบาท) 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 17,839  39,923     2,592  394  60,748 
หัก รายไดร้อตดับญัชี (1) (3,182)  (4,646)  (266)  (77)  (8,171) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า 

 
14,657 

  
35,277 

  
           2,326 

  
317 

  
52,577 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ         1,982 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ         50,595 
(1) สุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ 

 

15.1 จ าแนกตามอายคุงค้าง 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน จ าแนกตามอายลูุกหน้ีคา้ง
ช าระนบัจากวนัท่ีท่ีครบก าหนดตามสญัญาไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 (ล้านบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 43,511  47,200 
เกินก าหนดช าระ:    

นอ้ยกวา่ 90 วนั 3,582  3,985 
91 - 180 วนั 1,035  984 
181 - 365 วนั 549  408 

 48,677  52,577 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,123  1,982 
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16 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  
 งบการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 2557 
   กล่าวถึง  ต ่ากวา่    สงสยั  เงินส ารอง   
 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสยั  จะสูญ  ส่วนเกิน  รวม 
 (พันบาท) 
ยอดตน้งวด 455,227  27,040  484,206  212,109  348,911  1,870,268  3,397,761 
หน้ีสงสยัจะสูญ 40,832  (1,242)  32,171  95,362  310,478  (10,240)  467,361 
หน้ีสูญตดับญัชี -  -  -  -  (358,247)  -  (358,247) 
ยอดปลายงวด 496,059  25,798  516,377  307,471  301,142  1,860,028  3,506,875 

 
 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2556 
   กล่าวถึง  ต ่ากวา่    สงสยั  เงินส ารอง   
 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสยั  จะสูญ  ส่วนเกิน  รวม 

                                                                                           (พันบาท) 
ยอดตน้ปี 342,341  22,848  408,584  130,229  58,751  1,120,329  2,083,082 
หน้ีสงสยัจะสูญ 112,886  4,192  75,622  81,880  839,937  749,939  1,864,456 
หน้ีสูญตดับญัชี -  -  -  -  (549,777)  -  (549,777) 
ยอดปลายปี 455,227  27,040  484,206  212,109  348,911  1,870,268  3,397,761 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
   กล่าวถึง  ต ่ากวา่    สงสยั  เงินส ารอง   
 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสยั  จะสูญ  ส่วนเกิน  รวม 
                                                                                              (พันบาท) 
ยอดตน้งวด 595,290  8,257  -  1,567  348,911  1,469,442  2,423,467 
หน้ีสงสยัจะสูญ (138,453)  (1,291)  -  7,145  (47,769)  148,490  (31,878) 
หน้ีสูญตดับญัชี -  -  -  -  -  -  - 
ยอดปลายงวด 456,837  6,966  -  8,712  301,142  1,617,932  2,391,589 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 
   กล่าวถึง  ต ่ากวา่    สงสยั  เงินส ารอง   
 ปกติ  เป็นพิเศษ  มาตรฐาน  สงสยั  จะสูญ  ส่วนเกิน  รวม 
 (พันบาท) 
ยอดตน้ปี 614,129  9,510  239,460  21,707  58,132  745,872  1,688,810 
หน้ีสงสยัจะสูญ (18,839)  (1,253)  (239,460)  (20,140)  365,976  723,570  809,854 
หน้ีสูญตดับญัชี -  -  -  -  (75,197)  -  (75,197) 
ยอดปลายปี 595,290  8,257  -  1,567  348,911  1,469,442  2,423,467 

 

17 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
  
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

                                  (พันบาท) 
ยอดตน้งวด/ปี 19,461  23,997 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งงวด/ปี 3,118  (673) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด/ปี (1,778)  (3,863) 
ยอดปลายงวด/ปี 20,801  19,461 

    

18 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
 

ทรัพยสิ์นรอการขายส่วนใหญ่ได้มาจากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาดและรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 
 

ในบางกรณีท่ีลูกหน้ีไดท้ าการปรับโครงสร้างหน้ีโดยวิธีโอนทรัพยช์ าระหน้ี ธนาคารอาจให้สิทธิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืน
ทรัพยสิ์นดงักล่าว (Buyback rights) หรืออาจใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือสินทรัพยคื์นก่อนผูอ่ื้น (First refusal rights) ภายใน
ระยะเวลาและราคาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  
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รายละเอียดของทรัพยสิ์นรอการขายมีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 2557 
 
 

ประเภทของทรัพยสิ์นรอการขาย 

 
 

ยอดตน้งวด 

  
 

เพ่ิมข้ึน  

 
 

จ าหน่าย 

  
 

ยอดปลายงวด 

 ส่วนท่ีมีภาระผกูพนัในการห้าม
จ าหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหน้ี 
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 

 (พันบาท) 
ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี ้          
อสงัหาริมทรัพย ์ 967,807  -  (44,434)  923,373(1)  29,146 
สงัหาริมทรัพย ์ 218,655  933,001  (887,296)  264,360  - 
รวม 1,186,462  933,001  (931,730)  1,187,733  29,146 

          
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อจากการ
ขายทอดตลาด 

         

อสงัหาริมทรัพย ์ 104,602  -  (1,080)  103,522  - 
รวม 104,602  -  (1,080)  103,522  - 
          

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,291,064  933,001  (932,810)  1,291,255  29,146 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (303,181)  (390,723)  361,188  (332,716)  (16,619) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 987,883  542,278  (571,622)  958,539  12,527 
 
(1)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าของอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ี ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมินภายใน จ านวน 639 ลา้นบาท และ 

284 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม 2556 
 
 

ประเภทของทรัพยสิ์นรอการขาย 

 
 

ยอดตน้ปี 

  
 

เพ่ิมข้ึน  

 
 

จ าหน่าย 

  
 

ยอดปลายปี 

 ส่วนท่ีมีภาระผกูพนัในการห้าม
จ าหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหน้ี
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 

 (พันบาท) 
ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี ้          
อสงัหาริมทรัพย ์ 1,163,754  -  (195,947)  967,807(1)  29,146 
สงัหาริมทรัพย ์ 138,743  1,440,736  (1,360,824)  218,655  - 
รวม 1,302,497  1,440,736  (1,556,771)  1,186,462  29,146 

          
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อจากการ
ขายทอดตลาด 

         

อสงัหาริมทรัพย ์ 108,242  12,300  (15,940)  104,602  - 
รวม 108,242  12,300  (15,940)  104,602  - 
          

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,410,739  1,453,036  (1,572,711)  1,291,064  29,146 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (354,480)  (375,087)  426,386  (303,181)  (16,619) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,056,259  1,077,949  (1,146,325)  987,883  12,527 
 

(1)   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่าของอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ี ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมินภายใน จ านวน 639 ลา้นบาท และ 
328 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557 
 
 

ประเภทของทรัพยสิ์นรอการขาย 

 
 

ยอดตน้งวด 

  
 

เพ่ิมข้ึน  

 
 

จ าหน่าย 

  
 

ยอดปลายงวด 

 ส่วนท่ีมีภาระผกูพนัในการห้าม
จ าหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหน้ี
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 

 (พันบาท) 
ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี ้          
อสงัหาริมทรัพย ์ 967,807  -    (44,434)  923,373(1)   29,146 
รวม 967,807  -  (44,434)  923,373  29,146 

ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อจากการ
ขายทอดตลาด 

         

อสงัหาริมทรัพย ์ 104,602  -  (1,080)  103,522  - 
รวม 104,602  -  (1,080)  103,522  - 

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,072,409  -  (45,514)  1,026,895  29,146 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (202,425)  825  1,045  (200,555)  (16,619) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 869,984  825  (44,469)  826,340  12,527 
 
(1)   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มูลค่าของอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ี ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมินภายใน จ านวน 639 ลา้นบาท และ 

284 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2556 
 
 

ประเภทของทรัพยสิ์นรอการขาย 

 
 

ยอดตน้ปี 

  
 

เพ่ิมข้ึน  

 
 

จ าหน่าย 

  
 

ยอดปลายปี 

 ส่วนท่ีมีภาระผกูพนัในการห้าม
จ าหน่ายหรือให้สิทธิแก่ลูกหน้ี
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 

 (พันบาท) 
ทรัพย์สินที่ได้รับจากการช าระหนี ้          
อสงัหาริมทรัพย ์ 1,163,754  -  (195,947)  967,807(1)  29,146 
รวม 1,163,754  -  (195,947)  967,807  29,146 

ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้อจากการ
ขายทอดตลาด 

         

อสงัหาริมทรัพย ์ 108,242  12,300  (15,940)  104,602  - 
รวม 108,242  12,300  (15,940)  104,602  - 

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,271,996  12,300  (211,887)  1,072,409  29,146 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (318,745)  93,989  22,331  (202,425)  (16,619) 
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 953,251  106,289  (189,556)  869,984  12,527 
 

(1)   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่าของอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ี ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก และผูป้ระเมินภายใน จ านวน 639 ลา้นบาท และ 
328 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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19 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
     เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ     
 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 8,500  6,892  407,453  118,235  541,080 
เพ่ิมข้ึน -  449  62,664  6,215  69,328 
โอน -  3,782  (3,750)  -  32 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (8,669)  (7,542)  (16,211) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ          
   1 มกราคม 2557 8,500  11,123  457,698  116,908  594,229 
เพ่ิมข้ึน -  -  10,692  6,879  17,571 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (8,461)  -  (8,461) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 8,500  11,123  459,929  123,787  603,339 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 -  (686)  (284,369)  (92,184)  (377,239) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (305)  (40,246)  (12,083)  (52,634) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  8,029  7,541  15,570 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ          
   1 มกราคม 2557 -  (991)  (316,586)  (96,726)  (414,303) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (608)  (22,487)  (4,692)  (27,787) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  8,432  -  8,432 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 -  (1,599)  (330,641)  (101,418)  (433,658) 
          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 8,500  6,206  123,084  26,051  163,841 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ          
   1 มกราคม 2557 8,500  10,132  141,112  20,182  179,926 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 8,500  9,524  129,288  22,369  169,681 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
เป็นจ านวนเงิน 13.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 12.7 ล้านบาท) 
 

ราคาทรัพยสิ์นของธนาคารและบริษทัย่อยก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีจ านวน 262.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 249.6 ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
     เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ     
 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 8,500  6,892  338,301  98,470  452,163 
เพ่ิมข้ึน -  449  23,024  -  23,473 
โอน -  3,782  (3,782)  -  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (7,480)  (7,480) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ          
   1 มกราคม 2557 8,500  11,123  357,543  90,990  468,156 
เพ่ิมข้ึน -  -  7,982  4,359  12,341 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (8,386)  -  (8,386) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 8,500  11,123  357,139  95,349  472,111 

          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 -  (686)  (247,305)  (82,773)  (330,764) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (305)  (22,865)  (8,373)  (31,543) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  7,480  7,480 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ          
   1 มกราคม 2557 -  (991)  (270,170)  (83,666)  (354,827) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -  (608)  (11,630)  (2,876)  (15,114) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  8,363  -  8,363 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 -  (1,599)  (273,437)  (86,542)  (361,578) 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 8,500  6,206  90,996  15,697  121,399 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ          
     1 มกราคม 2557 8,500  10,132  87,373  7,324  113,329 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 8,500  9,524  83,702  8,807  110,533 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารไม่มียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (31 ธันวาคม 2556: 2.7 ล้านบาท)  
 
ราคาทรัพยสิ์นของธนาคารก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคง
ใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีจ านวน 234.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 229.6 ล้านบาท) 
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20 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนสุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 
   คอมพิวเตอร์     
 คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 
 ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งพฒันา 
 ค่าธรรมเนียม

สมาชิก 
  

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 365,888  541  16,050  382,479 
เพ่ิมข้ึน 4,674  899  10,700  16,273 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (17)  -  -  (17) 
โอน 325  (357)  -  (32) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 370,870  1,083  26,750  398,703 
เพ่ิมข้ึน 2,162  23  -  2,185 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,615)  -  -  (1,615) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 371,417  1,106  26,750  399,273 

        
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (305,431)  -  (153)  (305,584) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (18,019)  -  (2,674)  (20,693) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 (323,450)  -  (2,827)  (326,277) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (8,764)  -  (1,348)  (10,112) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 1,615  -  -  1,615 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 (330,599)  -  (4,175)  (334,774) 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 60,457  541  15,897  76,895 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 47,420  1,083  23,923  72,426 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 40,818  1,106  22,575  64,499 
  

 



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
   คอมพิวเตอร์     
 คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 
 ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งพฒันา 
 ค่าธรรมเนียม

สมาชิก 
  

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 337,931  -  16,050  353,981 
เพ่ิมข้ึน 3,856  -  10,700  14,556 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 341,787  -  26,750  368,537 
เพ่ิมข้ึน 358  -  -  358 
  จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,615)  -  -  (1,615) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 340,530  -  26,750  367,280 
        

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (289,055)  -  (153)  (289,208) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (14,190)  -  (2,674)  (16,864) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 (303,245)  -  (2,827)  (306,072) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (6,726)  -  (1,348)  (8,074) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 1,615  -  -  1,615 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 (308,356)  -  (4,175)  (312,531) 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 48,876  -  15,897  64,773 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 38,542  -  23,923  62,465 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 32,174  -  22,575  54,749 

 
21 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี               
                                                                      
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 718,618  614,731 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (285,913)  (255,071) 
สุทธิ  432,705  359,660 



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 105,073  140,299 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (88,550)  (74,126) 
สุทธิ  16,523  66,173 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด/ปี มีดงัน้ี 

 
   งบการเงินรวม   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 ณ วันที ่
1 มกราคม 2557 

 ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 44) 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 24,464  -  (11,916)                 12,548 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 241,338  29,689  -  271,027 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 60,636  5,907  -  66,543 
สินทรัพยอ่ื์น 226,575  97,606  -  324,181 
ประมาณการหน้ีสิน 53,160  (18,361)  -  34,799 
หน้ีสินอ่ืน 8,558  962  -  9,520 
รวม 614,731  115,803  (11,916)  718,618 

        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (74,126)  -  (14,424)  (88,550) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (15,832)  (220)  -  (16,052) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ (157,563)  (15,632)  -  (173,195) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (7,550)  (566)  -  (8,116) 
รวม (255,071)  (16,418)  (14,424)  (285,913) 

สุทธิ 359,660  99,385  (26,340)  432,705 
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   งบการเงินรวม   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 ณ วันที ่
1 มกราคม 2556 

  
ก าไรหรือขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 

 ( พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -  24,464  24,464 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 119,132  122,206  -  241,338 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 70,897  (10,261)  -  60,636 
สินทรัพยอ่ื์น 141,955  84,620  -  226,575 
ประมาณการหน้ีสิน 88,999  (35,839)  -  53,160 
หน้ีสินอ่ืน 7,666  892  -  8,558 
รวม 428,649  161,618  24,464  614,731 

        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (71,979)  -  (2,147)  (74,126) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,327)  (7,505)  -  (15,832) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ (126,026)  (31,537)  -  (157,563) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (6,201)  (1,349)  -  (7,550) 
รวม (212,533)  (40,391)  (2,147)  (255,071) 

สุทธิ 216,116  121,227  22,317  359,660 

 
   งบการเงินเฉพาะธนาคาร   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 ณ วันที ่
1 มกราคม 2557 

 ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 44) 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 24,464  -  (11,916)  12,548 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 26,640  (2,959)  -  23,681 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 40,485  (374)  -  40,111 
สินทรัพยอ่ื์น 850  (100)  -  750 
ประมาณการหน้ีสิน 47,119  (19,433)  -  27,686 
หน้ีสินอ่ืน 741  (444)  -  297 
รวม 140,299  (23,310)  (11,916)  105,073 
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   งบการเงินเฉพาะธนาคาร   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 ณ วันที ่
1 มกราคม 2557 

 ก าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 44) 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2557 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (74,126)  -  (14,424)  (88,550) 
รวม (74,126)  -  (14,424)  (88,550) 

สุทธิ 66,173  (23,310)  (26,340)  16,523 

 
 

   งบการเงินเฉพาะธนาคาร   
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที ่
1 มกราคม 2556 

  
ก าไรหรือขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -  24,464  24,464 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 28,290  (1,650)  -  26,640 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 63,749  (23,264)  -  40,485 
สินทรัพยอ่ื์น 1,246  (396)  -  850 
ประมาณการหน้ีสิน 84,402  (37,283)  -  47,119 
หน้ีสินอ่ืน 384  357  -  741 
รวม 178,071  (62,236)  24,464  140,299 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (71,979)  -  (2,147)  (74,126) 
รวม (71,979)  -  (2,147)  (74,126) 

สุทธิ 106,092  (62,236)  22,317  66,173 

 
22 สินทรัพย์อืน่สุทธิ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,183  13,037  7,883  9,536 
เงินมดัจ า 14,443  14,389  6,711  6,605 
เงินทดรองจ่าย 671  616  622  592 
อ่ืนๆ 2,552  2,721  1,639  1,738 
รวม 28,849  30,763  16,855  18,471 



ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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23 สินทรัพย์จดัช้ัน 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2557 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ียคา้งรับ(2) 
  

เงินลงทุน 
 ทรัพยสิ์น 

รอการขาย 
  

สินทรัพยอ่ื์น 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 
จดัชั้นปกติ 154,260(1)  -  -  -  154,260 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4,514  -  -  -  4,514 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 1,039  -  -  -  1,039 
จดัชั้นสงสัย 583  -  -  -  583 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,172  8  333  633  2,146 
รวม 161,568  8  333  633  162,542 

(1) มูลหน้ีจดัชั้นขา้งตน้รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน” ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ียคา้งรับ(2) 
  

เงินลงทุน 
 ทรัพยสิ์น 

รอการขาย 
  

สินทรัพยอ่ื์น 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 
จดัชั้นปกติ 136,213(1)  -  -  -  136,213 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5,203  -  -  -  5,203 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 989  -  -  -  989 
จดัชั้นสงสัย 412  -  -  -  412 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,345  8  303  359  2,015 
รวม 144,162  8  303  359  144,832 

(1) มูลหน้ีจดัชั้นขา้งตน้รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน” ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ียคา้งรับ(2) 
  

เงินลงทุน 
 ทรัพยสิ์น 

รอการขาย 
  

สินทรัพยอ่ื์น 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 
จดัชั้นปกติ 112,878(1)  -  -  -  112,878 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 931  -  -  -  931 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 4  -  -  -  4 
จดัชั้นสงสัย 34  -  -  -  34 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,172  8  201  4  1,385 
รวม 115,019  8  201  4  115,232 

(1) มูลหน้ีจดัชั้นขา้งตน้รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน” ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2556 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี

และดอกเบ้ียคา้งรับ(2) 
  

เงินลงทุน 
 ทรัพยสิ์น 

รอการขาย 
  

สินทรัพยอ่ื์น 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 
จดัชั้นปกติ 108,831(1)  -  -  -  108,831 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1,219  -  -  -  1,219 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 5  -  -  -  5 
จดัชั้นสงสัย 4  -  -  -  4 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,345  8  202  4  1,559 
รวม 111,404  8  202  4  111,618 

(1) มูลหน้ีจดัชั้นขา้งตน้รวมเงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน” ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 

24 เงนิรับฝาก 
 

24.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 (พันบาท) 
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 8,387,558  11,641,694  8,387,640  11,641,829 
ออมทรัพย ์ 4,506,492  4,652,953  4,506,611  4,652,992 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา        

- นอ้ยกวา่ 6 เดือน 49,910,838  49,386,784  49,910,838  49,386,784 
-  6 เดือนไม่เกิน 1 ปี 16,809,196  9,716,969  16,809,196  9,716,969 
-  1 ปี ข้ึนไป 12,128,377  8,336,409  12,128,377  8,336,409 

รวม 91,742,461  83,734,809  91,742,662  83,734,983 

 
24.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผู้ฝาก 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (พันบาท) 
เงินบาท 89,204,461  1,199,266  90,403,727  82,376,787  850,289  83,227,076 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 772,628  440,943  1,213,571  419,541  3,897  423,438 
เงินสกุลอ่ืน 61,004  64,159  125,163  49,008  35,287  84,295 
รวม 90,038,093  1,704,368  91,742,461  82,845,336  889,473  83,734,809 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 (พันบาท) 
เงินบาท 89,204,662  1,199,266  90,403,928  82,376,961  850,289  83,227,250 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 772,628  440,943  1,213,571  419,541  3,897  423,438 
เงินสกุลอ่ืน 61,004  64,159  125,163  49,008  35,287  84,295 
รวม 90,038,294  1,704,368  91,742,662  82,845,510  889,473  83,734,983 
 

25 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีสิ้น) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

 (พันบาท) 

ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทย -  1,058,296  1,058,296  -  1,107,996  1,107,996 
ธนาคารพาณิชย ์ 9,541  464,504  474,045  540  5,600,000  5,600,540 
สถาบนัการเงินอื่น 2,972,410  7,280,882  10,253,292  3,545,552  5,622,188  9,167,740 
รวมในประเทศ 2,981,951  8,803,682  11,785,633  3,546,092  12,330,184  15,876,276 

ต่างประเทศ            
เงินดอลลาร์สหรัฐ -  25,210,219  25,210,219  -  28,687,857  28,687,857 
เงินบาท 157,563  -  157,563  221,634  -  221,634 
รวมต่างประเทศ 157,563  25,210,219  25,367,782  221,634  28,687,857  28,909,491 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 3,139,514  34,013,901  37,153,415  3,767,726  41,018,041  44,785,767 
 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

 (พันบาท) 

ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทย -  1,058,296  1,058,296  -  1,107,996  1,107,996 
ธนาคารพาณิชย ์ 9,541  464,504  474,045  540  3,400,000  3,400,540 
สถาบนัการเงินอื่น 2,972,410  7,280,882  10,253,292  3,545,552  5,622,188  9,167,740 
รวมในประเทศ 2,981,951  8,803,682  11,785,633  3,546,092  10,130,184  13,676,276 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

 (พันบาท) 

ต่างประเทศ            
เงินดอลลาร์สหรัฐ -  25,210,219  25,210,219  -  28,687,857  28,687,857 
เงินบาท 157,563  -  157,563  221,634  -  221,634 

รวมต่างประเทศ 157,563  25,210,219  25,367,782  221,634  28,687,857  28,909,491 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 3,139,514  34,013,901  37,153,415  3,767,726  38,818,041  42,585,767 
 

26 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมื 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื เป็นสกลุเงินบาท สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
 ปีท่ีครบ    ปีท่ีครบ   
 ก าหนด อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงิน ก าหนด อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ตัว๋แลกเงิน 2557-2558 2.48-3.75 1,693,180 2557-2558 2.53-3.75 2,650,838 
หุน้กูมี้ประกนั 2557-2562 3.24-3.98 14,186,754 2557-2558 3.79-3.98 5,597,732 
หุน้กูไ้ม่มีประกนั 2557-2561 2.20-4.50 27,090,032 2557-2560 2.80-4.50 20,168,807 
รวม   42,969,966   28,417,377 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
 ปีท่ีครบ   จ านวนเงิน ปีท่ีครบ   
 ก าหนด อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงิน ก าหนด อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงิน 
  (ร้อยละ) (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ตัว๋แลกเงิน 2557-2558 2.48-3.75 1,693,180 2557-2558 2.53-3.75 2,650,838 
หุน้กูไ้ม่มีประกนั - - - 2557 3.78 599,982 
รวม   1,693,180   3,250,820 
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27 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  30 มิถุนายน 

2557 
 

31 ธนัวาคม
2556 

 30 มิถุนายน 
2557 

 
31 ธนัวาคม

2556 
  (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ         
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ         
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  150  133  115  103 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  2557  2556  2557  2556 
  (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน         
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  17  15  12  11 

 
ธนาคารและบริษทัยอ่ยจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนแ์ก่พนกังานเม่ือเกษียณตามสิทธิและอายงุาน 
          
 ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 
2557 

 
31 ธนัวาคม

2556 
 30 มิถุนายน 

2557 
 

31 ธนัวาคม
2556 

 (ล้านบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 150  133  115  103 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 150  133  115  103 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  ส าหรับงวด    ส าหรับงวด   

  หกเดือน  ส าหรับปี  หกเดือน  ส าหรับปี 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้งวด/ปี  133  116  103  93 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ  -  (5)  -  (5) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  17  29  12  21 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  (7)  -  (6) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ วันส้ินงวด/ปี  150  133  115  103 

 
 ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

           งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  15  13  10  9 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  2  2  2  2 

รวม  17  15  12  11 

 
ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.60  3.60 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  6  6 
อตัราหมุนเวยีนพนกังาน  0 - 19  0 - 19 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 

           งบการเงนิรวม 
  2557  2556  2555  2554  2553 

  (ล้านบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
   ระยะยาวของพนกังาน 

  
150 

  
133 

  
116 

  
113 
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           งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  2557  2556  2555  2554  2553 

  (ล้านบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
   ระยะยาวของพนกังาน 

  
115 

  
103 

  
93 

  
94 

  
80 
 

28 ประมาณการหนีสิ้นอืน่ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการ

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(หมายเหตุ 10.4) 

 ผลเสียหายจาก
คดีฟ้องร้อง 

  
รวม 

 (พนับาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 222,000  106,700  328,700 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -  3,750  3,750 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (176,591)  -  (176,591) 
จ่ายช าระ (23,409)               -  (23,409) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
   1 มกราคม 2557 22,000  110,450  132,450 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -  900  900 
จ่ายช าระ -  (109,650)  (109,650) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 22,000  1,700  23,700 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2557 ธนาคารไดจ่้ายช าระตามค าพากษาของศาลฎีกาจ านวน 109.65 ลา้นบาท ของคดีท่ีกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพแห่งหน่ึงเป็นโจทก์ฟ้องธนาคารตั้งแต่ปี 2542 ทั้งน้ีธนาคารไดมี้การบนัทึกประมาณการหน้ีสินจ านวน 108.75 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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29 หนีสิ้นอืน่ 
  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน 344,485  620,464  75,574  161,997 
เงินรับล่วงหนา้ 117,876  85,512  1,828  9,914 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 371,436  385,322  341,530  351,575 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 18,517  14,174  16,504  11,633 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 23,471  19,281  23,471  19,281 
เจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน 12,912  12,565  -  958 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 239,742  221,429  158,294  161,686 
อ่ืนๆ 127,823  134,685  86,234  100,000 
รวม 1,256,262  1,493,432  703,435  817,044 

 

30 ทุนเรือนหุ้น 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
 มลูค่าหุน้

ต่อหุน้ 
 วนัที่ 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/ พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัตน้งวด/ปี          
- หุน้สามญั  8.92  1,590,002   14,182,817  1,590,002   14,182,817 
- หุน้บุริมสิทธิ  8.92  451   4,023  451   4,023 
ณ วันส้ินงวด/ปี          
- หุ้นสามัญ  8.92  1,590,002   14,182,817  1,590,002   14,182,817 
- หุ้นบุริมสิทธิ  8.92  451   4,023  451   4,023 

 

          

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว          
ณ วนัตน้งวด/ปี          
- หุน้สามญั  8.92  1,590,002   14,182,817  1,590,002   14,182,817 
- หุน้บุริมสิทธิ  8.92  451   4,023  451   4,023 
ณ วันส้ินงวด/ปี          
- หุ้นสามัญ  8.92  1,590,002   14,182,817  1,590,002   14,182,817 
- หุ้นบุริมสิทธิ  8.92  451   4,023  451   4,023 
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หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ซ่ึงทั้ ง 2 ประเภทเป็นหุ้น
บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล โดยหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข มีบุริมสิทธิในเงินปันผลและการแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท ก และหุน้สามญั ในกรณีท่ีมีการลดทุนเน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากสินทรัพยท่ี์มีอยูก่่อน
กระทรวงการคลงัเขา้เพ่ิมเงินกองทุนใหแ้ก่ธนาคาร ใหล้ดทุนในส่วนของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ก่อน แต่จะ
ไม่เกินกวา่ยอดขาดทุนสะสม ณ วนัท่ีท่ีกระทรวงการคลงัเขา้เพ่ิมเงินกองทุนรวมกบัส่วนเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงัอนั
เน่ืองมาจากสินทรัพยท่ี์มีอยูก่่อนกระทรวงการคลงัเขา้เพ่ิมเงินกองทุน ในกรณีท่ีมีการลดทุนเน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากสินทรัพยท่ี์มีข้ึนหลงัจากกระทรวงการคลงัเขา้เพ่ิมเงินกองทุน ใหธ้นาคารลดทุนของผูถื้อหุน้สามญั
ก่อน และส่วนของผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น ทั้งน้ีบุริมสิทธิ
ทั้งหมดมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี และไดส้ิ้นสุดลงแลว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นผลให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ
เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้สามญันบัแต่นั้นมา 
 

ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิท่ีถืออยูเ่ป็นหุน้สามญัไดใ้นอตัราการใชสิ้ทธิหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น  มี
สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้1 หุ้น  หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ทั้งหมดไดท้ าการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัแลว้ก่อนปี 2553  
ส าหรับหุน้บุริมสิทธิประเภท ข  ท่ีเหลือผูถื้อหุน้บุริมสิทธิยงัคงใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้
 

ผูถื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคาร  
 

31 ส ารอง 
ส ารองประกอบดว้ย 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 21 ประจ าปี 2557 ไดมี้มติให้ธนาคารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
2556 จ านวน 100 ลา้นบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 
 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย
ผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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32 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
  ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2557 

 ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556 
   (พันบาท) 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี   198,651  287,916 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิท่ีรับรู้ในของส่วนของเจา้ของ - สุทธิจากภาษี  105,361     (89,265) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี   304,012  198,651 

 
33 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้และภาระผูกพนั 

 

33.1 ภาระผกูพนั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 (ล้านบาท) 
การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ้าประกนัเงินกูย้มื        237  226  14,437  5,826 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 386  228  386  228 
ภาระผกูพนัอื่น        
  - วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่เบิกถอน 2,229  2,428  2,229  2,428 
  - การค ้าประกนัอ่ืน 2,962  3,004  2,962  3,004 
  - อ่ืนๆ 31  26  31  26 
รวม 5,845  5,912  20,045  11,512 

 

33.2 หนี้สินทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการฟ้องร้อง 
 

ในเดือนกนัยายน 2553 ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาใหธ้นาคารและบริษทัอสงัหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึงท่ีธนาคารไดรั้บทรัพยจ์าก
การโอนทรัพยช์ าระหน้ีร่วมกนั ใหช้ าระคืนเงินมดัจ าจ านวน 1.7 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่ผูจ้องซ้ือบา้น 
3 ราย ซ่ึงไดย้ื่นค าร้องผ่านทางคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ธนาคารไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลชั้นตน้จึงไดย้ื่น
อุทธรณ์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2555 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษากลบัให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ยงัไม่เห็นดว้ยกบั     
ค  าพิพากษาของศาลอุทธรณ์และไดย้ืน่ฎีกาต่อศาลฎีกา ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารไดมี้การบนัทึกเป็นประมาณการหน้ีสินอ่ืนไวแ้ลว้จ านวน 1.7 ลา้นบาท 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพยสิ์นเอเซีย จ ากดั (เดิมเคยเป็นบริษทัยอ่ยของ
ธนาคาร ซ่ึงธนาคารไดจ้ าหน่ายออกไปแลว้) มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย โดยอดีตผูบ้ริหาร
ของบริษทัหลกัทรัพย ์สินเอเซีย จ ากัด ได้ยื่นฟ้องธนาคารและบริษทัหลกัทรัพย ์สินเอเซีย จ ากัด ในคดีแพ่งเพ่ือเรียก
ค่าเสียหายใน มูลฐานละเมิดและผิดสัญญา โดยทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องประมาณ 117 ลา้นบาท  และเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 
ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ และเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2555 
ธนาคารและบริษทัดงักล่าวไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์   เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ศาลชั้นตน้ไดอ่้านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ซ่ึง
พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 โจทก์ไดย้ื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพยสิ์นเอเซีย 
จ ากดัไดย้ืน่ค  าแกฎี้กาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2555 อดีตผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์สินเอเซีย จ ากดั ไดด้ าเนินการยื่นฟ้องธนาคารและ
บริษทัหลกัทรัพย ์สินเอเซีย จ ากดั  ในคดีแรงงานเพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม  โดยทุนทรัพยท่ี์ฟ้องประมาณ          
52 ลา้นบาท  ซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทหลกัทรัพย ์สินเอเซีย จ ากัด  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556                       
ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา ศาลแรงงานกลางไม่รับ
อุทธรณ์เน่ืองจากเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เท็จจริงซ่ึงตอ้งห้ามตามกฎหมาย โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ต่อ
ศาลแรงงานกลาง   เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556  ศาลแรงงานกลางมีค าสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของธนาคารมีความเห็นวา่มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีธนาคารและบริษทัดงักล่าวจะตอ้งจ่าย
ช าระค่าเสียหาย ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารจึงไม่ไดต้ั้งส ารองประมาณการหน้ีสินไวใ้นส่วน
ของคดีดงักล่าว 
 

34 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ย หากธนาคารและบริษทั
ยอ่ยมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการ
ตดัสินใจทางการเงินและบริหารหรือในทางกลบักนั หรือธนาคารและบริษทัยอ่ยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใต้
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ธนาคารมีรายการธุรกิจท่ีมีนัยส าคญักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 
บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ข้ึนไปหรือบุคคลผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่าและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงกิจการท่ีบุคคลหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมีอ านาจในการจดัการ หรือแก่กิจการท่ีธนาคารหรือกรรมการหรือพนักงานชั้นบริหารตั้งแต่
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไปหรือบุคคลผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่าหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวถือหุน้รวมกนัเกินกวา่
ร้อยละ 10 ข้ึนไปของทุนท่ีช าระแลว้ของกิจการนั้น 
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ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

จีน บริษทัใหญ่ของธนาคารและบริษทัยอ่ย 

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของธนาคาร 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั 
(มหาชน)  

ไทย บริษทัร่วมของธนาคาร 

ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเตด็ 

ฮ่องกง เป็นบริษทัในเครือของบริษทัใหญ่ของธนาคาร 

ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา (มาเก๊า) ลิมิเตด็ 

มาเก๊า เป็นบริษทัในเครือของบริษทัใหญ่ของธนาคาร 

บริษทั บางกอก บีทีเอม็ย ูจ  ากดั ไทย เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการของธนาคารจนถึง
วนัที่ 30 เมษายน 2557 

บริษทั เอม็โฮม เอสพีว ี3 จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารของธนาคาร 
บริษทั สยามพิวรรธน์ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของธนาคารจนถึง

วนัที่ 30 เมษายน 2557 
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของธนาคารจนถึง

วนัที่ 30 เมษายน 2557 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย /จีน บุคคลท่ีมีอ  านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน

บริหารและควบคุมกิจการทั้งทางตรงและทางออ้ม 
รวมถึงกรรมการ (ผู ้บริหาร และบุคคลอ่ืน) ของ
ธนาคารและบริษทัยอ่ย 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดด้อกเบ้ีย เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและอตัราท่ีใชก้บัคู่คา้รายอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
เงินปันผลรับ ตามท่ีกิจการท่ีธนาคารลงทุนไดป้ระกาศจ่าย 
รายไดค่้าธรรมเนียม เทียบเคียงกบัเง่ือนไขและอตัราท่ีใชก้บัคู่คา้รายอ่ืน 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดด้อกเบ้ีย -  1  -  1 
รายไดค่้าธรรมเนียม -  7  -  7 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 145  46  145  46 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
รายไดด้อกเบ้ีย -  4  -  4 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4  1  4  1 
เงินปันผลรับ -  -  3  17 
        

บริษัทย่อย        
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  259  683 
รายไดค่้าธรรมเนียม -  -  15  14 
        

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดด้อกเบ้ีย -  8  -  8 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2  -  2  - 
เงินปันผลรับ -  2  -  2 
        

ผู้บริหารส าคัญและกรรมการ        
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1  -  1  - 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 97  98  72  53 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4  15  2  2 

 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผูบ้ริหารของธนาคาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไปมิไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนใดจากธนาคารทั้ง
ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บตามปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบ้ีย
ประชุม เงินเดือน และโบนสั แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคาร และกรรมการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิ
เต็ด จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑข์องธนาคารตน้สังกดั   นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บตาม
สัญญาจ้าง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล  ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ และค่าเดินทางกลบัไปเยี่ยมบ้านตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด รวมทั้งกรรมการท่ีพ านกัอยู่ต่างประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าท่ีพกัในการเดินทางมาปฏิบติั
หนา้ท่ีในธุรกิจของธนาคารไดต้ามท่ีจ่ายจริง 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 30 มิถุนายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 (ล้านบาท) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)        
 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์  
        ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
377 

  
62 

  
377 

  
62 

 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ 
        ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเตด็ 

 
23 

  
14 

  
23 

  
14 

 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ 
        ออฟ ไชนา (มาเก๊า) ลิมิเตด็ 

 
- 

 
 

 
23 

  
- 

  
23 

        

เงินลงทุน         
 บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั -  - - 4,250  4,250 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 465  463  305  305 
 บริษทั บางกอก บีทีเอม็ย ูจ  ากดั (1) 20 20 20 20 
        

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี        
 บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั -  -  2,332  19,877 
        

ดอกเบี้ยค้างรับ        
 บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั -  -  1  12 
        

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ        
ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์  
        ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 3  -  3  - 
 บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั -  -  1,008  1,008 
        

สินทรัพย์อ่ืน        
ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์  
        ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 5  -  5  - 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 1  1  1  1 

        

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)        
 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ 
        ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
19,939 

  
21,110 

  
19,939 

  
21,110 

 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ 
        ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเตด็ 

 
- 

  
3,127 

  
- 

  
3,127 

(1) ความสัมพนัธ์ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557        
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 30 มิถุนายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 (ล้านบาท) 
 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ 
        ออฟ ไชนา (มาเก๊า) ลิมิเตด็ 

 
325 

  
- 

  
325 

  
- 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั )มหาชน(  485  183  482  183 
        

เงินรับฝาก และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม        
 บริษทั เอม็โฮม เอสพีว ี3 จ  ากดั 22  9  22  9 
บริษทั สยามพิวรรรธน์ จ  ากดั (1) -  24  -  24 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66  49  66  49 

         

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิม่ทุน        
ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ 
        ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

      
5,840 - 5,840 - 

        

หน้ีสินอื่น        
บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั -  -  16  - 
        

รายการนอกงบการเงิน        
หนังสือค า้ประกนั        
 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์  
       ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
14 

  
14 

  
14 

  
14 

หนังสือค า้ประกนัเงินกู้ยืม        
 บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั -  -  14,200  5,600 

        

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า        
 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์  
       ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
2,647 

  
1,077 

  
2,647 

 
1,077 

 ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ 
       ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเตด็ 

 
1 

  
73 

  
1 

 
73 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้สินเช่ือ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย)์ แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน               
มีดงัน้ี   
        งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 1 มกราคม 

2557 
 ใหกู้เ้พ่ิม
ระหวา่งงวด 

 รับช าระคืน
ระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน 
2557 

 ระยะเวลา 
ของสัญญา 

 (ล้านบาท)   
บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 9,447  25,043  (33,258)  1,232  เม่ือทวงถาม 
บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 
 

10,430  -  (9,330)  1,100  5 มิ.ย. 2555 -  
20 ก.ค. 2558 

ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
- 

  
3,160 

  
(3,160) 

  
- 

  
17 เม.ย. 2557 

ธนาคารอินดสัเตรียล แอนดค์อมเมอร์เชียล 
 แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
62 

  
332 

  
17 

  
377 

 11 เม.ย. 2557 -
10 ต.ค. 2557 

(1) ความสัมพนัธ์ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557          
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        งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 1 มกราคม 

2557 
 ใหกู้เ้พ่ิม
ระหวา่งงวด 

 รับช าระคืน
ระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน 
2557 

 ระยะเวลา 
ของสัญญา 

 (ล้านบาท)   
ธนาคารอินดส์เตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา (มาเก๊า) ลิมิเตด็ 

 
23 

  
- 

  
(23) 

  
- 

  
27 ม.ค. 2557 

ธนาคารอินดส์เตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเตด็ 

 
14 

  
3,667 

  
(3,638) 

  
44 

  
เม่ือทวงถาม 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินรับฝาก ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) แก่บุคคล หรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  

1 มกราคม 
2557 

 เงินรับฝาก/
เงินกูย้มื

ระหวา่งงวด 

  
จ่ายช าระคืน
ระหวา่งงวด 

  
30 มิถุนายน 

2557 

  
ระยะเวลา 

         ของสัญญา 
 (ล้านบาท) 
บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั -  32,517  (32,517)  -  เม่ือทวงถาม 
ธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
222 

  
1,683 

  
(1,747) 

  
158 

  
เม่ือทวงถาม 

ธนาคารอินดสัเตรียล แอนดค์อมเมอร์เชียล 
 แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ 

 
20,901 

  
96,281 

  
(97,388) 

  
19,794 

 19 มี.ค. 2557 - 
22 ต.ค. 2557 

ธนาคารอินดส์เตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา (มาเก๊า) ลิมิเตด็ 

 
- 

  
1,295 

  
(970) 

  
325 

 27 มิ.ย. 2557 - 
14 ก.ค. 2557 

ธนาคารอินดส์เตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล 
แบงค ์ออฟ ไชนา (เอเชีย) ลิมิเตด็ 

 
3,127 

  
- 

  
(3,127) 

  
- 

  
10 ม.ค. 2557 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 183  4,967  (4,665)  485  เม่ือทวงถาม 
บริษทั เอม็โฮม เอสพีว ี3 จ  ากดั 9  92  (79)  22  เม่ือทวงถาม 
บริษทั สยามพิวรรรธน์ จ  ากดั (1) 24 -  (24)  -  14 ม.ค. 2557 
 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
10 

  
39 

  
(30) 

  
19 

 30 มิ.ย. 2557 - 
30 มิ.ย. 2558 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39  143  (135)  47  เม่ือทวงถาม 
 

(1) ความสัมพนัธ์ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
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35 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร และอุปกรณ์หลายสัญญา ซ่ึงสัญญาเช่าดงักล่าวมีอายกุารเช่าตั้งแต่ 0.5 ปี 
ถึง 15 ปี สญัญาเช่าระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 (ล้านบาท) 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 107  122  73  84 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี 122  131  78  92 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 25  31  25  31 
รวม 254  284  176  207 

 

36 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามส่วนงานท่ีรายงานประกอบดว้ย 
ธนาคารด าเนินงานผา่นกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มธุรกิจธนาคารและ (2) กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 
ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจสูงสุดทั้งสองกลุ่มธุรกิจให้บริการทั้งลูกคา้บริษทัใหญ่
และลูกคา้รายยอ่ย อยา่งไรก็ตาม กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเป็นสัดส่วนท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อกลุ่มลูกคา้ธนาคารทั้งหมด ธนาคารและ
บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย โดยธนาคารก าหนดให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานเป็นคณะบริหารของธนาคาร 
 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของธนาคารและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

ผลการด าเนินงาน งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี กลุ่มธุรกิจ  กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ/    รายการ   
   30 มิถุนายน 2557 ธนาคาร  เช่าการเงิน  รวม  ตดับญัชี  รวม 
 (ล้านบาท) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 1,101  894  1,995  15  2,010 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ และรายไดอ่ื้นสุทธิ 65  123  188  (15)  173 
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 6  -  6  -  6 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 327  91  418  (3)  415 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (563)  (808)  (1,371)  -  (1,371) 
ก าไรก่อนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 936  300  1,236  (3)  1,233 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (24)  (499)  (523)  -  (523) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 912  (199)  713  (3)  710 
ภาษีเงินได ้ (186)  40  (146)  -  (146) 
ก าไรส าหรับงวด 726  (159)  567  (3)  564 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 465  -  465  -  465 
สินทรัพยร์วม 154,829  48,718  203,547  (6,439)  197,108 
หน้ีสินรวม 138,208  44,396  182,604  (2,349)  180,255 
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ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 งบการเงินรวม 

 กลุ่มธุรกิจ  กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือ/    รายการ   
 ธนาคาร  เช่าการเงิน  รวม  ตดับญัชี  รวม 
 (ล้านบาท) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 1,272  767  2,039  14  2,053 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ และรายไดอ่ื้นสุทธิ 67  205   272  (14)  258 
ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม     68  -  68  -  68 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 294  75  369  (16)  353 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (360)  (632)  (992)  -  (992) 
ก าไรก่อนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า    1,341  415  1,756  (16)  1,740 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (839)  (310)  (1,149)  -  (1,149) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 502  105  607  (16)  591 
ภาษีเงินได ้ (85)  (18)  (103)  -  (103) 
ก าไรส าหรับงวด 417  87  504  (16)  488 

          
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556          
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 463  -  463  -  463 
สินทรัพยร์วม 148,103  52,613  200,716  (24,002)  176,714 
หน้ีสินรวม 132,308  48,132  180,440  (19,910)  160,530 
          

37 รายได้ดอกเบีย้ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน  2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 235,668  34,114  235,578  33,975 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 499,502  338,680  499,502  338,680 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,912,017  1,770,027  2,166,695  2,448,238 
สญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 1,745,426  1,690,610  785  546 
อ่ืน ๆ 536  81  536  81 
รวม 4,393,149  3,833,512  2,903,096  2,821,520 
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38 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 
เงินรับฝาก 1,210,064  1,077,700  1,210,064  1,077,705 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 389,868  283,232  329,825  231,922 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและ ธนาคารแห่งระเทศไทย 239,414  193,211  239,414  193,211 
ตราสารหน้ีท่ีออก - หุน้กู ้ 513,279  199,246  1,740  23,056 
เงินกูย้มื 21,572  23,177  21,572  23,177 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 9,073  3,823  19  387 
รวม 2,383,270  1,780,389  1,802,634  1,549,458 
 

39 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ        
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 9,355  11,368  24,385  25,253 
ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิต 6,067  3,201  6,067  3,378 
ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 122,635  205,771  -  - 
อ่ืนๆ 19,070  13,048  19,070  13,048 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 157,127  233,388  49,522  41,679 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (6,131)  (1,954)  (6,131)  (1,954) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 150,996  231,434  43,391  39,725 
 

40 รายได้จากธุรกรรมเพือ่ค้าสุทธิ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน  2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงนิตรา     
   ต่างประเทศ     
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราลกเปล่ียน 22,578  23,474  22,583  23,525 
รวม 22,578  23,474  22,583  23,525 
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41 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 
  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน  2557  2556 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย เงินลงทุนทัว่ไป 230  - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป (955)  - 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป -  3,829 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน (725)  3,829 
 

42 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของธนาคารตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของธนาคารและ
บริษทัยอ่ยดว้ย 
 

43 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 47,564  (45,980)  47,564  (45,980) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 467,361  1,193,288  (31,878)  882,791 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 7,853  2,138  7,853  2,138 
รวม 522,778  1,149,446  23,539  838,949 

 

44    ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
  
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่                 
30 มิถุนายน 

หมายเหต ุ  
2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  245,651  112,026  162,218  44,518 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสูงไป  (235)  (3,693)  -  - 
  245,416  108,333  162,218  44,518 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่                 
30 มิถุนายน 

หมายเหต ุ  
2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    21 (99,385)  (5,455)  23,310  40,149 
รวมภาษีเงินได้  146,031  102,878  185,528  84,667 

 
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
                                                                                                          
 งบการเงินรวม 
      
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน    2557    2556 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   709,568    590,979 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  141,914  20  118,195 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (11,624) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   4,352    - 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (235)    (3,693) 
รวม 21(1)  146,031  17(1)  102,878 
(1) อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง  

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2557  2556 
 ก่อนภาษีเงิน

ได ้  
รายได(้ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจากภาษี

เงินได ้  
ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได(้ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน            
   เงินลงทุนเผื่อขาย 131,701  (26,340)  105,361  (49,341)  18,835   (30,506) 

รวม 131,701  (26,340)  105,361  (49,341)  18,835  (30,506) 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน    2557    2556 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   905,896    434,305 

        
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  181,179  20  86,861 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (2,194) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   4,349    - 

รวม 20(1)  185,528  19(1)  84,667 
(1) อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง        
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเวน้รัษฎากร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี                   
21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่   ปี 2555 
2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ท่ีเ ร่ิมในหรือหลัง                    
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดบั  
 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554              
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 

45 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารและจ านวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิเทียบเท่าหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน  2557  2556  2557  2556 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ของธนาคาร (ล้านบาท) 564  488  720  350 
จ านวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิเทียบเท่า       
หุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
(ล้านหุ้น) 1,590  1,590  1,590  1,590 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาทต่อหุ้น) 0.35  0.31  0.45  0.22 
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46 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร จ านวน 
5,977,181,490.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 14,186,840,269.40 บาท เป็น 20,164,021,759.52 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 670,087,611 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 8.92 บาท 
 
ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2557 ธนาคารไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแลว้จ านวน 20,132,093,886.16 บาท กบักระทรวง
พาณิชย ์และธนาคารไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 5,945,253,616.76 บาท เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดยโอนเขา้
บญัชีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของธนาคาร 


