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บทคดัย่อ 

การทาํโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและอุปสรรค        

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานและเพื่อนาํการวางแผนการจดัการและระบบการบญัชีของธนาคาร 

มาเป็นแนวทางในการใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพื่อใหศึ้กษาระบบโครงสร้างของการบริหารการจดัการ

ของระบบธนาคารสาขายอ่ยได ้โดยทาํการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์

คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ในการทาํโครงการน้ี ไดท้าํการวิเคราะห์โครงสร้าง

องค์กรวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ ตลอดทั้ งได้นํา             

งบการเงินมาทาํการวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง วิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือ

แนวโนม้ และวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ผลการทาํโครงการพบว่า ในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้งอาศยั

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเขา้ใจอย่างมาก ดงันั้นการจดัทาํโครงการน้ีจึงมี

ความสาํคญัต่อนกัศึกษาในการเรียนรู้วิชาการบญัชี                       

จากการทาํโครงการน้ี ไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาการจดัทาํโครงการไดท้าํความเขา้ใจถึง

ขั้นตอนและกระบวนการจดัทาํบญัชีของธนาคารในตลาดหลกัทรัพย ์และสามารถวางแผนการ

ดําเนินงานและแก้ไขปัญหาจากการดําเนินงาน สามารถนําความรู้ ทักษะ ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นอาชีพของนกัศึกษาได…้…………………………………………...



 

 

กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและท่าน

คณะกรรมการทุกท่าน ท่ีคอยให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้ งยงัคอยกระตุน้และเป็น

กาํลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ดัทาํขอกราบความพระคุณอาจารยทุ์ก

ท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

  

กราบขอบพระคุณ ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ท่ีให้โอกาสในการศึกษา คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ และคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ 

ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ ัดทําตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลย ี

อรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 

 

สุดทา้ยคณะผูจ้ดัขอน้อมรําลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาอบรม  

สัง่สอน รวมทั้งบุคคลภายในครอบครัวทุกคน และเพื่อนๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จในคร้ังน้ี 

 

 

คณะผูจ้ดัทาํ



 

 

คาํนํา 
 

โครงการท่ีจดัทาํข้ึนในคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทฝาก ถอน โอน จ่ายชาํระค่าบริการต่างๆ โดยคาํนึงถึงคุณภาพของ

การบริการดา้นการเงิน และการให้บริการ เป็นสําคญั จดัทาํโดย นางสาวกญัญา เรือนคุม้ และ

นางสาววรรณภา พนัธ์เสน นักศึกษาชั้น ปวส.2/30 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลของธนาคาร 

กระบวนการจัดทําบัญชีของธนาคาร และนําหลักการทางบัญชีรวมถึงส่ิงท่ีศึกษามาใช ้                    

ใหเ้กิดประโยชน ์

ส่ิงท่ีจะไดรั้บภายในโครงการฉบบัน้ีคือความรู้ทางหลกัการบญัชี การนาํงบการเงินต่างๆ 

เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นตน้ มาใชเ้ปรียบเทียบว่ามีรายรับ

รายจ่ายเป็นอยา่งไร ช่วงไหนมียอดใชบ้ริการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถนาํมาพฒันาธุรกิจของเราได ้หาก

เรามีธุรกิจหรือบริษทัเป็นของตนเอง 

นักศึกษาจะมีทักษะท่ีพร้อมสําหรับการวิ เคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ รู้จัก

เปรียบเทียบขอ้มูลงบการเงิน รู้จกัโครงสร้างองคก์ร และขอ้ดีขอ้เสียของธนาคาร คณะผูจ้ดัทาํหวงั

วา่โครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจไม่มากก็นอ้ย หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดในการ

จดัทาํโครงการฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอน้อมรับเพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป และขอ

อภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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บทที ่1 

 

 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของโครงการ 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ และธุรกิจสถาบนัการเงินต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึง

ในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงักาํไรจากธุรกิจดงันั้น

ผู ้ประกอบการจึงจัดทําโครงการน้ี เพื่อ เป็นแนวทางทางการศึกษาการจัดทําบัญชีเ ร่ือง                   

“การวิเคราะห์งบทางการเงิน” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการตามหลักสูตร

อาชีวศึกษาเพื่อศึกษาการปฏิบติังานดา้นบญัชีตามวงจรของธุรกิจประเภทการเงิน ซ่ึงนกับญัชีควร

เรียนรู้ถึงลําดับงานทางด้านบัญชีทั้ งหมดท่ีธุรกิจต้องจดจําโดย จัดทําเอกสารเพื่อใช้ใน                  

การวิเคราะห์งบ และแยกเอกสารเป็นประเภทต่างๆ ในปัจจุบนัมีความทนัสมยัมากข้ึนเราจึง

มองเห็นช่องทางในการดําเนินธุรกิจท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เราเล็งเห็นว่า           

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการเงินและสินเช่ือประเภทต่างๆ ซ่ึงมี

ความสาํคญัมากในยุคปัจจุบนัเพราะเป็นธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีให้ความสะดวกเร่ืองสินเช่ือและ

บตัรเครดิตต่างๆ ท่ีเป็นความตอ้งการมากในยคุปัจจุบนั 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํโครงการ  

ในการจดัทาํโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัทาํโครงการไว้

ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อนาํการวางแผนการจดัการและระบบการบญัชีของธนาคารมาเป็นแนวทางในการใช้

ใหเ้กิดประโยชน ์

2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 

3. เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างการบริหาร กางจดัการของระบบธนาคารสาขายอ่ยได ้

4. เพื่อศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
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1.3 ขอบเขตของการดําเนินงาน 

1.3.1. บริษทัท่ีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

1.3.2. ประเภทธุรกิจ สถาบนัการเงิน 

1.3.3. ประเภทสินคา้และบริการ 

1.3.4. งบการเงินท่ีใช ้

1.3.4.1. งบการเงินระหวา่งกาล 

1.3.4.2. งบแสดงฐานะการเงิน 

1.3.4.3. งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

1.3.4.4. หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งการ 

รอบระยะเวลาท่ีใช ้ปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสท่ี 1 ,ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1. สามารถนาํการวางแผน การจดัการและระบบบญัชีมาใชใ้นการทาํงานของชีวิตประจาํวนั 

1.4.2. สมารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 

1.4.3. สามารถเขา้ใจถึงระบบโครงสร้างการบริหารการจดัการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

1.4.4. สามารถทราบถึงการวิเคราะห์งบการเงินท่ีถูกตอ้งตามแบบแผนของธนาคารได ้

1.5. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

1.5.1. ขั้นตอนการเตรียมงาน 

1.5.1.1. กาํหนดช่ือ บริษทั ท่ีตอ้งการทาํการวิเคราะห์ 

1.5.1.2. หาขอ้มูลเพื่อมาวิเคราะห์งบกานเงิน 

1.5.1.3. รับสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 

1.5.1.4. เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

1.5.2. ขั้นตอนการดาํเนินงาน  

1.5.2.1. เลือกบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์

1.5.2.2. จดัทาํใบเสนอโครงการใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาโครงการพิจารณา 

1.5.2.3. ศึกษาขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัและนาํงบการเงินมาทาํการวิเคราะห์ 

1.5.3. ขั้นตอนสรุป 

1.5.3.1. ตรวจสอบเอกสารโครงการทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

1.5.3.2. จดัเรียงรูปแบบโครงการ  

1.5.3.3. ดาํเนินการประเมินโครงการ 

1.5.3.4. นําเสนอโครงการและสรุปผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
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บทที ่2 
 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

การจัดทาํโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย ์     

ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงได้นําความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับเน้ือหา หรือรายวิชาท่ีประยุกต์ใช้ใน         

การจดัทาํโครงการ คือ วิชาระบบบญัชี วิชาบญัชีเพื่อการจดัการ วิชาบญัชีชั้นกลาง วิชาบญัชีตน้ทุน 

วิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี

ไวด้งัน้ี 

 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 

 2.1.1  ความหมายของการบญัชีเบ้ืองตน้ 

  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

 2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน  

  2.1.4  ความหมายของธุรกิจ 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคก์ร 

 2.2.1 แนวคิดของ SWOT  

 2.2.2 แนวคิดของหลกั PDCA 

 2.3  ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 

 2.3.1 หลกัการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 2.3.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 2.3.3 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 2.3.4 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

 2.3.5 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้  

 2.3.6 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้

 2.4 งานโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบัญชี 

 2.1.1 ความหมายทางการบญัชี 

การบัญชี เป็นงานศิลปะของการรวบรวมขอ้มูล บันทึก จาํแนก และจัดทาํสรุปขอ้มูล         

อนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมาในรูปแบบของตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ 

การให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงมีประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและยงัมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ          

ในการดาํเนินกิจการธุรกิจ 

การทาํบญัชี เป็นการบนัทึกรายการคา้หรือขอ้มูลทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนในสมุดบญัชีจนกระทัง่

จัดทํางบการเงิน ผู ้ท่ี มีหน้าท่ีจัดทําการบันทึกบัญชีนั้ นเรียกว่า “ผู ้ท ําบัญชี (Bookkeeper)”              

ส่วนการบัญชีเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบระบบการบันทึกบัญชี การจัดทาํรายงาน         

ทางการเงินและแปลความหมายของการรายงานทางเงินเรียกว่า “นกับญัชี (Accountant)” มีหนา้ท่ี

จดัวางระบบบญัชีของกิจการควบคุมและตรวจงานของผูจ้ดัทาํบญัชี ดงันั้นบญัชีตอ้งเป็นผูมี้ความรู้

และประสบการณ์มากกวา่ผูจ้ดัทาํบญัชี 

คาํจาํกดัความของการบญัชีนั้นมีผูใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

รด.ศรีสุดา ธีระกาญจน์ (2550) กล่าวว่า “การบญัชี” คือ การจดัทาํบนัทึกรายการคา้ต่างๆ     

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับ-จ่ายเงิน และส่ิงท่ีมีค่าเป็นเงินไวใ้นสมุดบญัชีอย่างสมํ่าเสมอเป็นระเบียบ

ถูกตอ้งตามหลกัการ และสามารถแสดงผลการดาํเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ

ในระยะเวลาหน่ึงได ้

สวสัด์ิ พุ่มภกัดี (2550) กล่าวว่า “การบญัชี” ไดแ้ก่การจดัทาํการบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ             

ท่ีเก่ียวกับการเงินหรือส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าเป็นเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจัดแยกไวเ้ป็นประเภท

แตกต่างๆ เพื่อให้แสดงผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ผล     

การดาํเนินงานต่างๆ 

มาลี ไชยกุล (2540 : 2) กล่าวว่า “การบญัชี” เป็นการบนัทึกทางการเงิน ซ่ึงจดัทาํเป็น

หมวดหมู่แยกประเภทแล้วสรุปเป็นผลดํา เนินงาน สามารถนําผลท่ีได้มาแสดงช่วยใน                     

การปฏิบติังานได ้

ธรรมนูญ อคัรพาณิชย,์ พะยอม สิงเสน่ห์ (2554 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือ      

การบญัชีวิเคราะห์ จดัประเภท และบนัทึกรายการ โดยมีแผน่ท่ีไดจ้ดัวางไวเ้พื่อความเป็นระเบียบ

ในการดาํเนินงาน และสามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานได ้
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อาจารยว์ิไล นครสุวรรณ ได้ให้ความหมายของวิชาการบญัชี คือ การรวบรวมเอกสาร

หลกัฐานทางการเงินและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน เพื่อนาํมาจดบนัทึกและจาํแนกขอ้มูลพร้อมทั้ง

ผลสรุปขอ้มูลทั้งหมดออกเป็นตวัเงินในรูปแบบของงบทางการเงิน 

สมาคมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (The American Institute of 

Certified Public Accountants : AICPA) ไดใ้หค้วามหมายของบญัชีไว ้ดงัน้ี การบญัชีเป็นศิลปะ

ของการจดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของ

เงินตรา การจดัหมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น 

ศาสตราจารย ์W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลยัมิซิแกน ไดใ้ห้คาํจาํกดัความ “การบญัชี” 

(Accounting) ว่า การบญัชี คือ การช่วยอาํนวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจดาํเนินไปไดอ้ย่าง

ราบร่ืน นกับญัชีมีหนา้ท่ีบนัทึกรายการซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจเฉพาะท่ีสามารถตีค่าเป็น

ตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบเรียงจดัแยกประเภท วิเคราะห์ และรายงานผลสรุปของรายการท่ีเกิดข้ึน  

สรุปความหมายของการบญัชีท่ีนกัวิชาการให้คาํจาํกดัความไวคื้อ การจดบนัทึกรายการคา้

ต่างๆท่ีเก่ียวกับการรับเงิน-จ่ายเงิน และรวมไปถึงส่ิงท่ีมีมูลค่าท่ีมาในรูปแบบของตัวเงินไว ้           

ในสมุดบนัทึกบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอและถูกตอ้งตามหลกัการซ่ึงแยกกนัไปตามหมวดหมู่ของขอ้มูล 

การบญัชีนั้น ทาํให้มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีกิจการไดด้าํเนินการไปในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงจะ    

จดบนัทึกและมีความสัมพนัธ์กนัในทุกรายการท่ีจดบนัทึกบญัชีไว ้ซ่ึงจะถูกนาํมาคาํนวณเป็น     

ผลกาํไรขาดทุดในแต่ละปี ทาํใหส้ามารถทราบถึงผลการทาํงานรวมถึงแสดงฐานะทางการเงินของ

กิจการในช่วงระยะเวลาบญัชี 

 2.1.2 ความหมายของงบการเงิน 

งบการเงิน คือรายงานทางการเงินและบญัชีท่ีมีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่างๆของบริษทั

หรือกิจการนั้ นๆโดย งบการเงินประกอบด้วย งบแยกย่อยอีกหลายประเภทซ่ึงจะแสดงถึง          

ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั

นั้นๆในแต่ละรอบบญัชี 

 2.1.2.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายถึง เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ปกติแลว้มกัเป็นวนัส้ินงวดบญัชีของธุรกิจนั้น ฐานะทางการเงินในทีน้ีแสดง

ไวด้ว้ยมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของกิจการ ถา้วิเคราะห์ลึกลงไป เราอาจกล่าวไดว้่า          

งบแสดงฐานะการเงิน อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นทรัพยากรท่ีบริษทัไดจ้ดัหามา

ระหว่างดาํเนินกิจการ (ซ่ึงหมายถึงสินทรัพย ์ ต่างๆ) อีกส่วนหน่ึงแสดงถึงแหล่งของเงินทุนท่ีใช้

จดัหาทรัพยากรนั้น (หมายถึงการกูย้มืหรือหน้ีสินและส่วนที"ลงทุนเองหรือจากกาํไร) 
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โดยหลกัการแลว้ ทรัพยากรหรือสินทรัพยท่ี์บริษทัได้มาจะตอ้งมีท่ีมาท่ีไปว่าได้มาโดย     

เอาเงินมาจากไหน หรือถา้ ขายสินทรัพยไ์ป เงินเหล่านั้นจะไปอยูท่ี่ไหน เม่ือเป็นเช่นน้ีผลรวมของ

สินทรัพยจ์ะตอ้งเท่ากบัผลรวมของหน้ีสินและทุนเสมอการเท่ากนัน้ี ภาษาทางบญัชีเรียกว่าเป็น   

การไดดุ้ลพอดี งบการเงินน้ีจึงถูกเรียกวา่ “งบดุล” 

 

 

โครงสร้างของงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยทัว่ไปจะแยกแสดงรายการต่างๆดงัน้ี 

1. สินทรัพย ์ (Assets) หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนอนัมีมูลค่า ซ่ึงบุคคลหรือ

กิจการเป็นเจ้าของหรือสามารถถือเอาประโยชน์ได้จาก กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์

สงัหาริมทรัพย ์สิทธิเรียกร้องมูลค่าท่ีไดม้า รายจ่ายท่ีเกิดสิทธิ และรายจ่ายของงวดบญัชีถดัไป 

 1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสามารถจะ

เปล่ียนเป็นเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็นตน้ หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดได้

เร็ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 

 1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)  หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถ

เ ป ล่ีย น เ ป็น เ งิน สด ไ ด้โด ย เ ร็ว ซ่ึ ง มีระ ย ะ เ ว ลามาก ก ว่ า  1  ปี  เ ช่น  เ งิน ลงทุน ระ ย ะ ย า ว                                     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. หน้ีสิน (Liability) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการท่ีต้องจ่ายชําระคืน             

แ ก่ บุคคลภ าย น อ ก ใ น อน าคต ภ า ระ ผูก พัน ดังก ล่า ว เ ป็น ผลของ เ ห ตุก ารณ์ ใ น อดี ต ซ่ึ ง                                      

การชาํระภาระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น 

เจา้หน้ีการคา้ เงินกู ้เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีจาํนอง เป็นตน้ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.1  หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งชาํระคืน

ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี เช่น เจา้หน้ีการคา้เงินเบิก เกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมจากธนาคาร

ระยะสั้น ตัว๋เงินจ่าย   เป็นตน้ 

 2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non – Current  Liabilities)  หมายถึง หน้ีสินซ่ึงมีระยะเวลา

การชาํระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดาํเนิน งานตามปกติของกิจการ เช่น  

เงินกูร้ะยะยาว  หุน้กู ้ พนัธบตัรเงินกู ้ เป็นตน้ 

3. ส่วนของเจา้ของ (Owner’s equity)  หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการ

หลังจากหักหน้ีสิน  ทั้ งสินออกแล้ว กรรมสิทธ์ิท่ี เจ้าของกิจการมีในสินทรัพย์ เ รียกว่า          

สินทรัพยสุ์ทธิ (สินทรัพย ์– หน้ีสิน) 

 

 

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
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รายการของงบการเงิน, แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ 

งบการเงินของ บริษทัจาํกดั 

--------------------------------- 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xx xx 

1.2 เงินลงทุนชัว่คราว  xx xx 

1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน xx xx 

1.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  xx xx 

1.5 สินคา้คงเหลือ  xx xx 

1.6 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  xx xx 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2.1 เงินลงทุนเผือ่ขาย  xx xx 

2.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  xx xx 

2.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  xx xx 

2.4 เงินลงทุนในการร่วมการคา้  xx xx 

2.5 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  xx xx 

2.6 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  xx xx 

2.7 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  xx xx 

2.8 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  xx xx 

2.9 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  xx xx 

2.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  xx xx 

2.11 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี*  xx xx 

2.12 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  xx xx 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

รวมสินทรัพย์ 
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หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

3. หนีสิ้นหมุนเวยีน 

3.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  xx xx 

3.2 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  xx xx 

3.3 ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  xx xx 

3.4 เงินกูย้มืระยะสั้น  xx xx 

3.5 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  xx xx 

3.6 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น  xx xx 

3.7 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  xx xx 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

 

4. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

4.1 เงินกูย้มืระยะยาว  xx xx 

4.2 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี*  xx xx 

4.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  xx xx 

4.4 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว  xx xx 

4.5 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  xx xx 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

รวมหนีสิ้น 

 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.1 ทุนเรือนหุน้  xx xx 

5.1.1 ทุนจดทะเบียน  xx xx 

5.1.1.1 หุน้บุริมสิทธิ  xx xx 

5.1.1.2 หุน้สามญั  xx xx 

5.1.2 ทุนท่ีชาํระแลว้  xx xx 

5.1.2.1 หุน้บุริมสิทธิ  xx xx 
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หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

5.1.2.2 หุน้สามญั  xx xx 

5.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้  xx xx 

5.2.1 ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ  xx xx 

5.2.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  xx xx 

5.3 กาํไร  xx xx 

5.3.1 จดัสรรแลว้  xx xx 

5.3.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  xx xx 

5.4 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  xx xx 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

*กรณีใชแ้นวทางท่ีอาจเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี

ส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAE) 

 

 2.1.2.2 งบกําไรขาดทุน เป็นรายการท่ีจัดทาํข้ึนเพื่อแสดงผลการดาํเนินงาน              

ของกิจการในระหวา่งงวดบญัชี หรือส้ินงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง 

   งบกําไรขาดทุนแบบชั้ นเดียวจะแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย จากนั้ นจึงค่อยนํา           

รายไดท้ั้งหมดหักดว้ยค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดัสุดทา้ย  

ขอ้ดีของวิธีน้ีคือง่าย  แต่บางทีเราอาจตอ้งการดูความสามารถในการทาํกาํไรอย่างอ่ืนของกิจการ 

นอกเหนือจากกาํไรสุทธิเพียงอยา่งเดียว 

 งบกาํไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายได้จากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นชั้นๆ         

ซ่ึงจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากกว่า เน่ืองจากแยกผลจากการดาํเนินงานปกติและไม่ปกติ     

ของกิจการทาํใหป้ระเมินความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการไดดี้กวา่ 
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รายการของงบการเงิน, แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ 

งบกาํไรขาดทุน จําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

1. รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ  xx xx 

2. รายไดอ่ื้น  xx xx 

รวมรายได้ 

3. การเปล่ียนแปลงของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ  xx xx 

4. งานท่ีทาํโดยกิจการและบนัทึกเป็นสินทรัพย ์ xx xx 

5. วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  xx xx 

6. ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  xx xx 

7. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  xx xx 

8. ค่าใชจ่้ายอ่ืน  xx xx 

รวมค่าใช้จ่าย 

9. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  xx xx 

10. ตน้ทุนทางการเงิน  xx xx 

11. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  xx xx 

12. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ xx xx 

13. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  xx xx 

 

งบกาํไรขาดทุน จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่– ขั้นเดียว 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

1. รายได้ 

1.1 รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ  xx xx 

1.2 รายไดอ่ื้น  xx xx 

รวมรายได้ 

2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ  xx xx 

2.2 ค่าใชจ่้ายในการขาย  xx xx 
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หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

2.3 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  xx xx 

2.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืน  xx xx 

รวมค่าใช้จ่าย 

3. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  xx xx 

4. ตน้ทุนทางการเงิน  xx xx 

5. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  xx xx 

6. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ xx xx 

7. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  xx xx 

 

งบกาํไรขาดทุน จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่– หลายขั้น 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

1. รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ  xx xx 

2. ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ  xx xx 

3. กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  xx xx 

4. รายไดอ่ื้น  xx xx 

5. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย  xx xx 

6. ค่าใชจ่้ายในการขาย  xx xx 

7. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  xx xx 

8. ค่าใชจ่้ายอ่ืน  xx xx 

9. รวมค่าใชจ่้าย  xx xx 

10. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ xx xx 

11. ตน้ทุนทางการเงิน  xx xx 

12. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ xx xx 

13. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ xx xx 

14. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  xx xx 
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 2.1.2.3  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement Changes in 

owner Equity) หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในรายการท่ีเป็น

องคป์ระกอบต่างๆของเจา้ของจากตน้งวดบญัชีไปถึงส้ินงวดบญัชีโดยแยกแสดงแต่ละรายการตาม

ประเภทของรายการการแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของมาตรฐาน

การบญัชี    ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)  เร่ืองการนาํเสนองบการเงินกาํหนดไวว้่า งบแสดงการ

เปล่ียนแปลง     ในส่วนของเจา้ของจากการกระทบยอดระหวา่งยอดยกมา ณ วนัตน้งวดและวนัส้ิน

งวด โดยใหเ้ปิดเผยการเปล่ียนซ่ึงเป็นผลมาจากดงัต่อไปน้ี (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์

, 2552 ก)  

1. กาํไรหรือขาดทุน 

2. แต่ละรายการของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3. รายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของจากความสามารถในการเป็นเจา้ของ ซ่ึงแสดงเงินทุนท่ีไดรั้บจาก 

ผูเ้ป็นเจา้ของและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของและการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของ  

ความเป็นเจ้าของในบริษทัย่อยท่ีไม่ได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมประกาศสภาวิชาชีพบญัชี     

ฉบบัท่ี 20/2554 เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

(สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์  2554)  ไดก้าํหนดให้กิจการตอ้งนาํเสนองบแสดง       

การเปล่ียนแปลงของเจา้ของโดยนาํเสนอรายการต่อไปน้ี  

1. เงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของและจ่ายคืนใหแ้ก่เจา้ของรวมทั้งส่วนแบ่งกาํไร 

2. กาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาของการรายงาน 

3. ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวดของกาํไร (ขาดทุน) สะสมและรายการต่างๆในส่วนของเจา้ของ

การเปล่ียนแปลงรายการต่างๆระหว่างงวดและยอดคงเหลือของรายการนั้นๆ ณ วนัส้ิน

งวด 

4. รายการซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้โดยตรงไป

ยงัส่วนของเจา้ของ 

  

 2.1.2.4 งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงเงินสดของกิจการ

ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดละรายการ

เทียบเท่าเงินสด  

วิธีทางตรง วิธีน้ีจะคาํนวณเงินสดรับ-จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักาดาํเนินงานโดยตรง กล่าวคือ

ดา้นเงินสดรับจะเป็นเงินสดรับจากการขายสินคา้หรือเงินสดรับอ่ืนท่ีเกิดจากการดาํเนินงานปกติ 

ส่วนดา้นเงินสดจ่ายจะเป็นเงินสดจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน  
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             วิธีทางอ้อม วิธีน้ีจะเร่ิมจะเร่ิมจากกาํไรหรือขาดทุนสุทธิ และปรับปรุงดว้ยรายการท่ีไม่ใช่

เงินสด จากนั้นจะปรับปรุงดว้ยรายการท่ีไม่ใช่กิจกรรมดาํเนินงานแต่ถูกคาํนวณดว้ยกาํไรสุทธิ       

ตามหลกับญัชี และปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตัวอย่าง  งบกระแสเงินสดโดยทัว่ไป 

บริษทั อรนิภา จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

วนัท่ี31 ธนัวาคม 25X1 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     XX 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       XX 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     XX 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ                 XX 

  บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี    XX 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี   XX 

 

จุดประสงค์ของงบการเงนิ 

        1. เพื่อใหผู้ใ้ชง้านงบการเงินทราบถึง คุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร ว่ามีประสิทธิภาพ

มากนอ้ยเพียงใด 

        2. เพื่อใหผู้ใ้ชง้านงบการเงินทราบถึง ผลการดาํเนินงานของกิจการ และ ฐานะทางการเงินของ

กิจการวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีหรือไม่ 

        3. เพื่อให้ผูใ้ช้งานงบการเงิน ศึกษาข้อมูลผลกระทบต่างๆ จากเหตุการณ์ในอดีต เพื่อ

ประยุกต์ใชก้บัสถานการณ์ปัจจุบนัโดยจุดประสงคต่์างๆจะเป็นประโยชน์ต่างๆของผูใ้ชง้านใน

กลุ่มนักลงทุน เจา้หน้ี หรือแมแ้ต่ตวัผูบ้ริหารเอง เพื่อปรับปรุงกลยุทธการลงทุนต่างๆ ให้เขา้กบั

สถานการณ์ปัจจุบนั 

 

งบการเงินประกอบด้วย 

            1. งบแสดงฐานะทางการเงิน  เป็นงบการเงินส่วนท่ีจะแสดงถึง ฐานะทางการเงินของ

กิจการ โดยจะบอกเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  

            2 .  งบกําไรขาดทุนเบ็ด เส ร็จ  หรือ  งบกําไรขาดทุน เ ป็นงบการเ งิน ท่ีแสดงถึง                              

ผลการดาํเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหน่ึงว่าบริษทัมีกาํไรขาดทุนเท่าไหร่ โดยรอบระยะ

ดงักล่าวอาจเป็น รายไตรมาส (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 1 ปี)  
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            3. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินส่วนท่ีจะแสดงถึงการรับมาและจ่ายไปของเงินสด โดย 

งบกระแสเงินสด จะเกิดข้ึนจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

จดัหาเงิน 

            4.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงของเจา้ของ เป็นงบการเงินส่วนท่ีจะแสดงถึงการเปล่ียนแปลง

ในส่วนของเจา้ของ ในรอบบญัชี  

            5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของการจดัทาํงบการเงินนั้นๆ 

รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดใ้ส่ไวใ้นงบการเงินใน 4 ส่วน ท่ีเหลือ ทาํหนา้ท่ีเหมือนหมายเหตุทัว่ๆไป 

 

 2.1.2.5 หมายเหตุประกอบการเงิน คือ รายการท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก           

งบการเงิน เช่น นโยบายการทาํบญัชีและเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ไดแ้สดงอยู่

ในงบการเงิน นโยบายการทาํบญัชี เป็นส่ิงท่ีทาํให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการมีความแตกต่างกนั

ดงันั้นผูใ้ชง้านงบการเงินจะตอ้งอ่านก่อนวา่กิจการนั้น ใชเ้กณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน แบบใดก่อนท่ี

จะอ่านงบการเงิน 

 ตวัอยา่งรายการท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 - การรับรู้รายได ้

 - เจา้หน้ีการเคา้ 

 - ลูกหน้ีการคา้ 

 - การตีมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 - การตดัค่าเส่ือมราคา 

 2.1.3 ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 

 2.1.3.1 การวิเคราะห์งบการเงิน คือ กระบวนการคน้หาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงินของกิจการนั้น พร้อมทั้งนาํ

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 

การวเิคราะห์งบการเงินสามาถาวเิคราะห์ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 1. การนาํงบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมาย เช่น การนาํงบแสดงฐานะการเงิน หรือ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบกาํไรขาดทุน) มาวิเคราะห์ตามแนวตั้งหรือวิเคราะห์โครงสร้าง ซ่ึงจะ

ทาํให้สร้างรายละเอียดของแต่ละรายการในงบการเงินนั้นว่ามีมากนอ้ยเพียงใดและทาํใหส้ามารถ

เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนได้ การนํางบแสดงฐานะการเงิน หรืองบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมา

วิเคราะห์ตามแนวนอนหรือการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง จะทาํให้ทราบแต่ละรายการในงบ
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การเงินนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือวิเคราะห์งบกระแสเงินสด จะทาํใหท้ราบว่าในระหว่างปีกิจการ

ไดเ้งินมาและใชเ้งินไปในทางไหนบา้ง 

 2. การนาํงบการเงินมากกว่าหน่ึงงบมาวิเคราะห์ร่วมกนั เช่น การนาํรายการในการแสดง

ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอตัราส่วน ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงความสามารถใน

การดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ระละปี เป็นตน้ 

 งบกาํไรขาดทุน กาํหนดใหย้อดรายไดร้วมเป็นร้อยละ 100 เม่ือตอ้งการคาํนวณวา่ยอดรายได้

และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าไหร่ 

งบแสดงฐานะการเงิน กาํหนดให้ ยอดสินทรัพย์รวมเป็นร้อยละ 100 เม่ือต้องการคาํนวณว่า

สินทรัพยแ์ต่ละรายการเป็นร้อยละเท่าใด 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนร้อยละตามแนวตั้ ง เป็นการิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงินโดยมี

กาํหนดให้ยอดของรายการหรือยอดรวมหมวดหน่ึงในงบการเงินเป็นร้อยละ และ เทียบว่ายอด

รายการอ่ืนๆ เป็นร้อยละเท่าใดของยอดนั้น 

การวเิคราะห์งบการเงินแนวตั้งจะบอกให้ทราบถึง 

 1. สดัส่วนของโครงสร้างรายการต่างๆ ในงบการเงิน 

 2. ความสามารถในการจดัหาเงิน L,OE 

 3. ความสามารถในการลงทุน A 

 4. ความสามารถในการดาํเนินงาน R,E 

 5. ความสามารถในการบริหารเงินสด CF 

 2.1.3.2 การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของปีเดียวกนั โดยกาํหนดมูลค่าของรายการท่ีสาํคญัในงบการเงินเป็น

ตัวเปรียบเทียบหรือเป็นฐาน มีค่าเป็นอัตราร้อยละเท่ากับ 100 แล้วดูรายการอ่ืนจะมีค่าเป็น         

อตัราร้อยละเท่าไร หรือเรียกวา่การวิเคราะห์ยอ่ส่วน (Common size analysis) 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ในแนวตั้ง 

บริษทั อุตสาหกรรมไทย จาํกดั 

งบดุล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย : พนับาท) 

สินทรัพย์ 25X1 25X0 25X1 25X0 

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

  เงินสด 2,030 1,191 4.26% 3.14% 

  หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 2,636 4,002 5.53% 10.54% 

  ลูกหนีก้ารค้า 4,480 4,175 9.40% 11.00% 

  สินค้าคงเหลอื 23,521 18,385 49.36% 48.44% 

  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 256 380 0.54% 1.00% 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 32,923 28,133 69.09% 74.12% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25X1 25X0 25X1 25X0 

  ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 14,540 9,489 30.51% 25.00% 

  สินทรัพย์อืน่ 187 334 0.39% 0.88% 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,727 9,823 30.91% 25.88% 

รวมสินทรัพย์ 47,650 37,956 100.00% 100.00% 
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บริษทั อุตสาหกรรมไทย จาํกดั 

งบดุล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: พนับาท) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25X1 25X0 25X1 25X0 

หนีสิ้นหมุนเวยีน         

  เจ้าหนีก้ารค้า 7,147 3,796 15.00% 10.00% 

  ตั๋วเงินจ่าย 2,807 3,006 5.89% 7.92% 

  เงินกู้ระยะยาวทีถึ่งกาํหนดชําระใน 1 ปี 942 758 1.98% 2.00% 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,835 2,657 5.95% 7.00% 

  รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 13,731 10,217 28.82% 26.92% 

 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 25X1 25X0 25X1 25X0 

  เงินกู้ยมืระยะยาว 10,951 8,805 22.98% 23.20% 

  รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,951 8,805 22.98% 23.20% 

รวมหนีสิ้น 24,682 19,022 51.80% 50.12% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 
  ทุนหุ้นสามัญ 2,880 2,752 6.04% 7.25% 

  กาํไรสะสม 20,088 16,182 42.16% 42.63% 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,968 18,934 48.20% 49.88% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 47,650 37,956 100.00% 100.00% 
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บริษทั อุตสาหกรรมไทย จาํกดั 

งบดุล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: พนับาท) 

 

25X1 25X0 25X1 25X0 

ขาย 107,800 76,500 100.00% 100.00% 

หัก ต้นทุนขาย 64,682 45,940 60.00% 60.05% 

กาํไรขั้นต้น 43,118 30,560 40.00% 39.95% 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33,497 24,658 31.07% 32.23% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,621 5,902 8.92% 7.72% 

บวก รายได้อืน่ 211 419 0.20% 0.55% 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 9,832 6,321 9.12% 8.26% 

หัก ดอกเบีย้จ่าย 1,292 1,139 1.20% 1.49% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 8,540 5,182 7.92% 6.77% 

หัก ภาษีเงินได้ 2,562 1,555 2.38% 2.03% 

กาํไรสุทธิ 5,978 3,627 5.55% 4.74% 

 

ข้อจํากดัของการวเิคราะห์แนวตั้ง 

 ตวัเลขบางรายการอาจมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี แต่เม่ือคิดเป็น

ร้อยละของยอดรวมของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนักลบัมีอตัราท่ีลดลง ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมี

จาํนวนมากข้ึน หรือทางตรงขา้ม ตวัเลขบางรายการอาจมีจาํนวนเท่าเดิม แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละของ

ยอดรวมกลบัมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมีจาํนวนลดลง 

 2.1.3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (Horizontal Analysis) 

เป็นการวิเคราะห์โดยดูแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายการต่างๆในงบการเงิน เม่ือเวลาผา่นไป 

โดยใชว้ิธีอตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี (Moving-based analysis) เพื่อวิเคราะห์หาอตัราการ

เปล่ียนแปลง /ขยายตวัเพิ่มข้ึน/ (ลดลง) 
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 อตัราการเพิ่ม(ลด) = ขอ้มูลปีท่ีวิเคราะห์ – ขอ้มูลปีฐาน  x 100 

 ขอ้มูลปีฐาน 

 อตัราร้อยละของปีฐาน = ขอ้มูลปีท่ีวิเคราะห์ x 100 

 ขอ้มูลปีฐาน 

 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ในแนวนอน 

งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม (หน่วย : พนับาท) 

 

25X1 25X0 เพิม่/ลด ร้อยละ 

ขาย 107,800 76,500 31,300 40.92% 

หัก ต้นทุนขาย 64,682 45,940 18,742 40.80% 

กาํไรขั้นต้น 43,118 30,560 12,558 41.09% 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33,497 24,658 8,839 35.85% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,621 5,902 3,719 63.01% 

บวก รายได้อืน่ 211 419 -208 -49.64% 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงิน

ได้ 9,832 6,321 3,511 55.55% 

หัก ดอกเบีย้จ่าย 1,292 1,139 153 13.43% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 8,540 5,182 3,358 64.80% 

หัก ภาษีเงินได้ 2,562 1,555 1,007 64.80% 

กาํไรสุทธิ 5,978 3,627 2,351 64.80% 
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งบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม (หน่วย : พนับาท) 

 

25X1 25X0 25X1 25X0 

ขาย 107,800 76,500 140.92% 100.00% 

หัก ต้นทุนขาย 64,682 45,940 140.80% 100.00% 

กาํไรขั้นต้น 43,118 30,560 141.09% 100.00% 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33,497 24,658 135.85% 100.00% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,621 5,902 163.01% 100.00% 

บวก รายได้อืน่ 211 419 50.36% 100.00% 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 9,832 6,321 155.55% 100.00% 

หัก ดอกเบีย้จ่าย 1,292 1,139 113.43% 100.00% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 8,540 5,182 164.80% 100.00% 

หัก ภาษีเงินได้ 2,562 1,555 164.80% 100.00% 

กาํไรสุทธิ 5,978 3,627 164.80% 100.00% 

 

ข้อจํากดัของการวเิคราะห์แนวนอน 

- อตัราร้อยละสูงหรือตํ่าข้ึนอยูก่บัตวัเลขท่ีใชเ้ป็นปีฐานในการคาํนวณ 

- การวิเคราะห์โดยเปล่ียนตวัเลขท่ีใชเ้ป็นฐานไปเร่ือย อตัราร้อยละของการเปล่ียนแปลงจะ

สูงตํ่าเพียงใด ข้ึนอยูก่บัฐานในการคาํนวณท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ 

 

 2.1.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis) เป็นการนาํรายการต่างๆ ใน           

งบการเงินมาเทียบอตัราส่วนเพื่อหาความสัมพนัธ์ว่า มีความเหมาะสมเพียงใด การวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงินแบ่งตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 4 ประการ 

 1. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

 2. การวิเคราะห์ความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

 3. การวิเคราะห์ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 
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 4. การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือภาระหน้ีสิน (Leverage Ratio or Financial Policy 

Ratio) 

 1.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

 1.1  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพยห์มุนเวียน (CA) /หน้ีสินหมุนเวียน (CL) 

วดัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้น ถา้ค่าท่ีคาํนวณไดสู้งเท่าใด แสดงว่า บริษทัมีสินทรัพย์

หมุนเวียนท่ีประกอบไปดว้ย เงินสด ลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือมากกว่าหน้ีระยะสั้น ทาํใหค้ล่องตวั

ในการชาํระหน้ีระยะสั้นมีค่อนขา้งมาก โดยปกติ อตัราส่วน 2 : 1 ถือวา่เหมาะสมแลว้ 

 1.2  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio)  

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพยห์มุนเวียน – สินคา้คงเหลือ) /หน้ีสิน

หมุนเวียน หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL เป็นการวดัส่วนของสินทรัพยท่ี์ไดห้กัค่า

สินคา้คงเหลือ ท่ีเป็นสินทรัพยร์ะยะสั้นและมีความคล่องตวัในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดต้ ํ่าสุดออก 

เพื่อใหท้ราบถึงสภาพคล่องท่ีแทจ้ริงของกิจการได ้โดยปกติอตัราส่วน 1 : 1 ถือวา่เหมาะสมแลว้ 

 1.3  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) 

อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover)A/R Turnover = ขายเช่ือสุทธิหรือใช้

ยอดขายรวม (คร้ัง หรือ รอบ) /ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย = (ลูกหน้ีตน้งวด + ลูกหน้ีปลายงวด 

)/ 2 หากค่าท่ีคาํนวณได ้มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหน้ีให้แปลงสภาพเป็น   

เงินสดไดเ้ร็ว 

 1.4  ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเกบ็หน้ี (Average Collection Period)  

ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเรียกเก็บหน้ี (Avg. Collection Period) (วนั) = 365 วนั /อตัราหมุนเวียน

ของลูกหน้ี ยิ่งต ํ่ายิ่งดีแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีว่าสั้นหรือยาว เพื่อให้ทราบถึง

คุณภาพของลูกหน้ี ประสิทธิภาพในการเรียกเกบ็หน้ี และนโยบายในการใหสิ้นเช่ือทางธุรกิจ 

 1.5  อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) = ตน้ทุนสินคา้ขาย (COGS) /             

สินคา้คงเหลือเฉล่ีย (Avg. Inventory) สินคา้คงเหลือเฉล่ีย = (สินคา้ตน้งวด + สินคา้ปลายงวด)/ 2  

หากค่าคาํนวณไดสู้ง ยอ่มแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคา้ไดเ้ร็ว 

 1.6  ระยะเวลาในการจาํหน่าย (ขาย) สินคา้ระยะเวลาในการจาํหน่าย (ขาย) สินคา้

(วนั) = 365 (วนั) /อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (Inventory Turnover) ยิง่ขายไดเ้ร็ว (ระยะเวลาสั้น)   

ยิง่ดี 

 2. ความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

 2.1 อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
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 2.2 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (Operating Profit Margin) 

 2.3 อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 2.4 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity or ROE) 

 อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ – ตน้ทุนขาย หรือ SALES – 

COGS / ขายสุทธิ SALES = กาํไรขั้นตน้ หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES ยิง่สูงยิง่ดี  

 อตัรากาํไรจากผลการดาํเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กาํไรจาก                

การดาํเนินงาน(Operating Profit Margin) /ขายสุทธิ (SALES) ยิง่สูงยิง่ดี 

 อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กาํไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ 

(SALES) 

ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทาํกําไร หลังจาก           

หกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้  

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE %) = กาํไรสุทธิ (Net Profit) /ส่วนของผูถื้อหุ้น 

(Equity) ยิง่สูงยิง่ดี แสดงใหเ้ห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ จะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมา

จากการดาํเนินการของกิจการนั้นในอตัราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหา

กาํไรสูงดว้ย Dupont Equation ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) 

(ASSETS/EQUITY) /Equity หรือ ROE (%) =รายไดจ้ากการขาย สินทรัพยท์ั้งหมด= กาํไรสุทธิ X 

รายไดจ้ากการขาย X สินทรัพยท์ั้งหมด / ส่วนของผูถื้อหุ้น = (ความสามารถในการหากาํไร)      

(การใชเ้งินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) หรือ สมการน้ีเท่ากบั ROE (%) = (Net Profit 

Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage) 

 3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA)(%) = กาํไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพยร์วม (Total 

Assets) ยิ่งสูงยิ่งดี เป็นการวดัความสามารถในการทาํกาํไรของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีธุรกิจใช ้           

ในการดาํเนินงาน ว่าให้ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึง

การใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ROFA) = กาํไรสุทธิ 

(Net Profit or NP) /รวมสินทรัพยถ์าวร (Fix Assets) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed 

Asset Turnover) อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover)(คร้ัง) = ขายสุทธิ 

(SALES) /สินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset) ยิง่สูงยิง่ดี อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total 

Assets Turnover) อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) (คร้ังหรือ

เท่า) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพยร์วม (Total Assets) จาํนวนคร้ังสูง ดี เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึง

ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยท์ั้งหมด (TA) เม่ือเทียบกบัยอดขาย (SALES) ถา้อตัราส่วนน้ีตํ่า 

แสดงวา่ บริษทัมีสินทรัพยม์ากเกินความตอ้งการ 
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 4. อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio) 

เพื่อให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนว่ามาจากหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ ว่ามีมากนอ้ยเพียงใด 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า) = หน้ีสินรวม (Total Debt) /ส่วนของเจา้ของ 

(Equity) ยิ่งต ํ่า ยิ่งดี แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงในดา้นเจา้หน้ีและเจา้ของกิจการ ถา้อตัราส่วนสูง

แสดงว่า กิจการมีความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินมาใชใ้นการดาํเนินกิจการความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ีย (Interest Coverage) (เท่า) = {กาํไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได ้(Tax) – ดอกเบ้ียจ่าย

(Interest)} /ดอกเบ้ียจ่าย (Interest) เป็นการวดัความสามารถของธุรกิจในการจ่ายดอกเบ้ียเงินกู ้ผล

คาํนวณออกมามีค่าสูง แสดงวา่ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียสูง อตัราการจ่ายเงินปันผล 

(Dividend Payout) = เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend /share) /กาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) แสดงถึง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจอตัราส่วนท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หลกัทรัพย์

ดว้ยปัจจยัพื้นฐาน เพื่อท่านจะไดพ้ิจารณางบการเงินไดใ้นระดบัหน่ึง 

 

 การวิเคราะห์ดูความสมัพนัธ์ของขอ้มูล 2 ชุด โดยใหต้วัหน่ึงเป็นตวัตั้งอีกตวัหน่ึงเป็น

ตวัหาร เรียกว่า อตัราส่วน อตัราส่วนท่ีไดต้อ้งนาํไปเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนท่ีถูกกาํหนดให้เป็น

มาตรฐาน การวิเคราะห์อตัราส่วนประกอบดว้ย 

มิติที ่1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
หน้ีสินทั้งส้ิน

ทุนของสหกรณ์
= เท่า 

อตัราส่วนทุนสาํรองต่อ

สินทรัพย ์

ทุนสาํรอง

สินทรัพยท์ั้งส้ิน
= เท่า 

อตัราการเติบโตทุนของ

สหกรณ์ 

ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั - ทุนของสหกรณ์ปีก่อน x 100

ทุนของสหกรณ์ปีก่อน
 =  % 

อตัราการเติบโตของหน้ี 
 หน้ีสินทั้งส้ินปีปัจจุบนั - หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน x 100

หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน
 =  % 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของทุน 

กาํไรสุทธิ x 100

ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย
 =  % 
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มิติที ่2 คุณภาพสินทรัพย ์

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราหมุนของสินทรัพย ์
ขาย/บริการ (รายไดธุ้รกิจหลกั)

สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย
= รอบ 

อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์

กาํไรจากการดาํเนินงาน x 100

สินทรัพยถ์วัเฉล่ีย
 =  % 

อตัราการเติบโตของ

สินทรัพย ์

สินทรัพยท์ั้งส้ินปีปัจจุบนั - สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน x 100

สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน
 =  % 

 

มิติที ่3 ขีดความสามารถในการบริหาร 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราการเติบโตของธุรกิจ 
มูลค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั - มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน x 100

มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน
= % 

กาํไรต่อสมาชิก (บาท) 
กาํไรสุทธิ

จํานวนสมาชิก
= บาท 

เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 
เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุ้น

จํานวนสมาชิก
= บาท 

หน้ีสินต่อสมาชิก (บาท) 
ลูกหนีเ้งินกู้ + ลูกหนีก้ารค้า + ลูกหนีค่้าบริการอืน่

จํานวนสมาชิก
 = บาท 

 

มิติที ่4 การทาํกาํไร 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อ

กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน x 100

กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน
=  % 

อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง  
ทุนสาํรองปีปัจจุบนั - ทุนสาํรองปีก่อน x 100

ทุนสาํรองปีก่อน
=  % 

อตัราการเติบโตของทุนสะสม

อ่ืนๆ 

ทุนสะสมปีปัจจุบนั - ทุนสะสมปีก่อน x 100

ทุนสะสมปีก่อน
=  % 
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อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ 

(%) 

กาํไรสุทธิปีปัจจุบนั - กาํไรสุทธิปีก่อน x 100

กาํไรสุทธิปีก่อน
=  % 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 
กาํไรสุทธิ x 100

ขาย/บริการ (รายไดธุ้รกิจหลกั)
=  % 

 

มิติที ่5 สภาพคล่อง 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคาํนวณ 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  
สินทรัพยห์มุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวยีน
=  เท่า 

อตัราหมุนของสินคา้ 
ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย

สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย
 =  คร้ัง 

อายเุฉล่ียสินคา้ 
365 วนั

อตัราหมุนของสินคา้
=  วนั 

อตัราลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ี

ชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด  

ลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด x 100

ลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
=  % 

 

 2.1.4 ความหมายของธุรกจิ 

ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจดัจาํหน่าย และการบริการ 

โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้นๆ มีการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ            

มีระเบียบ ตามกฎเกณฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนหรือผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนั

ก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีไม่ดีต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ธุรกรรมทางบัญชี หมายถึง ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายท่ีมีความสัมพนัธ์หรือ        

เป็นเครือเดียวกัน แต่ดาํเนินธุรกรรมเสมือนไม่ไดมี้ความเก่ียวพนักนั ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่มีปัญหา     

เ ร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบางคร้ังอาจหมายถึงธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาท่ีต่างไม่มี

ความสมัพนัธ์หรือไม่อยูใ่นเครือเดียวกนั 

ความเส่ียงทางด้านเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

ทาํให้ธนาคารเกิดความสูญเสียทางการเงินได ้ธนาคารไดมี้นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี   

โดยมีการเรียกหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัในจาํนวนท่ีเพียงพอท่ีจะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงิน
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ท่ีจะเกิดข้ึนได้ นอกจากนั้ นธนาคารมีการกําหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการพิจารณาและ                

อนุมติัสินเช่ืออย่างรัดกุม โดยนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารครอบคลุม   

การอนุมติัสินเช่ือ การประเมินความเส่ียง หลกัเกณฑ์การติดตาม ควบคุม ทบทวนความเส่ียง        

ของลูกคา้ และกาํหนดใหมี้การรายงานขอ้มูลการใหสิ้นเช่ือต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละ

เงินกองทุนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาของฐานะในบญัชีเพื่อการคา้และบญัชี

เพื่อการธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ตราสารทุน และสินคา้โภคภณัฑ ์

โดยท่ีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาเหล่าน้ีเป็นปัจจยัภายนอกท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของธนาคาร 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ

เงินกองทุน เน่ืองมาจากการท่ีธนาคารไม่สามารถชาํระหน้ีสินและภาระผูกพนัเม่ือถึงกาํหนด 

หรือไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดเม่ือตอ้งการ หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ 

หรือสามารถจดัหาเงินทุนได้แต่ด้วยตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดข้ึนทั้ งจาก    

ปัจจยัภายในและภายนอกธนาคาร  

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบนัท่ีทาํหน้าท่ีระดมเงินออม ให้กูย้ืมแก่ผูท่ี้ตอ้งการเงินไป

เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดาํเนินธุรกิจ โดยจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ผูอ้อม และคิดดอกเบ้ียจากผู ้

กูย้มื  กิจกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือคนเราประกอบอาชีพมีรายไดเ้กิดข้ึน เขายอ่มมีอิสระท่ีจะนาํรายได้

นั้นไปใชจ่้ายเพื่อการบริโภคก็ได ้หรือจะเก็บออมไวใ้นสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อใหไ้ดรั้บดอกเบ้ีย

งอกเงยก็ได ้ และทางดา้นการเงินของประเทศปกติก็จะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่ึงมีรายไดแ้ลว้

ตอ้งการจะเก็บออมไว ้ ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงตอ้งการเงินทุนไปประกอบธุรกิจของตน สถาบนัการเงิน

จะเขา้มาเป็นตวักลางให้บริการทางการเงินแก่คนทั้ง 2 กลุ่มน้ี สถาบนัการเงินจะระดมเงินออกจาก

ประชาชนในรูปแบบต่างๆ กนั แลว้ใหผู้ท่ี้ตอ้งการกูย้มืไปลงทุนในกิจการของตน 

บริการสินเช่ือบุคคล หมายถึง สินเช่ือท่ีผูข้อจะสามารถไดรั้บเงินเป็นกอ้นมาเพื่อท่ีจะเอา

ไปใชจ่้ายในเร่ืองต่างๆ ตามความเหมาะสมของผูข้อ โดยจาํนวนเงินท่ีขอสินเช่ือนั้นจะไดเ้งินอยูท่ี่

ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน ขอ้ดีของการขอสินเช่ือส่วนบุคคลก็คือผูข้อสินเช่ือ ไม่จาํเป็นตอ้งมี

บุคคลเขา้มาคํ้าประกนัหรือนาํหลกัทรัพยม์าคํ้าประกนัอีกดว้ย ซ่ึงสินเช่ือส่วนบุคคลเป็นสินเช่ือท่ี

สามารถกาํหนดระยะเวลากูไ้ดแ้น่นอนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีคงตวั และการชาํระเงินรายเดือนท่ี

เท่าๆกนั ซ่ึงการกูน้ี้อาจจะไดเ้ป็นเงินสดหรือไม่ใช่ก็ได ้หรืออาจจะเป็นส่ิงของท่ีมีความจาํเป็นตอ้ง

ใชโ้ดยตรง อยา่งก 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ หมายถึง การทาํสัญญาซ้ือ-ขาย ระหว่างคุณกับบริษทัจาํหน่าย

รถยนต ์โดยทาํสญัญาเช่าซ้ือผา่นคนกลาง คือสถาบนัการเงินต่างๆ โดยทางสถาบนัการเงินนั้นๆจะ
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ชาํระค่ารถยนต์เต็มจาํนวนแทนคุณ หลงัจากนั้นคุณก็ทาํสัญญาตกลงผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนกบั

สถาบนัการเงินหรือบริษทัสินเช่ือเหล่านั้นแทน ซ่ึงถา้คุณชาํระเงินไม่ครบตามจาํนวนงวดท่ีตกลง

ไว ้หรือขาดการส่งยอดชาํระโดยไม่ทราบสาเหตุ บริษทัสินเช่ือหรือสถาบนัการเงินเหล่านั้น มีสิทธ์ิ

ท่ีจะตามมายึดรถยนตคื์นจากคุณ เพราะตราบใดท่ีคุณยงัผอ่นชาํระไม่หมดตามยอดชาํระเต็มราคา 

กรรมสิทธ์ิยงัตกเป็นของผูใ้ห้กูต้ามกฎหมายโดยท่ีคุณไม่มีสิทธ์ิขดัแยง้ นอกจากจะทาํการขอโอน

กรรมสิทธ์ิกนัไปแลว้ก่อนหนา้นั้น 

การบริหารสินทรัพย์ หมายถึง การทาํอยา่งไรใหสิ้นทรัพยข์ององคก์รมีคุณค่าหรือ ใชง้าน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงองคก์รชั้นนาํทั้งในและต่างประเทศไดมี้การนาํแนวคิด การบริหา

ทรัพยสิ์นมาใชใ้นองคก์ร และพบว่าภายหลงัจากการใหค้วามสาํคญัเร่ืองน้ีแลว้ ทาํใหอ้งคก์รบรรลุ

เป้าหมายเร่ืองของกาํไร และรายจ่ายภายในองคก์ร ลดลง ความตอ้งการของสินทรัพยใ์หม่ก็ไม่

จาํเป็นจะตอ้งซ้ือใหม่ดว้ยการวางแผนการจดัการท่ีเป็นระบบ 

สินเช่ือบัตรเครดิต หมายถึง เป็นบริการท่ีสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ ออกให้แก่ลูกคา้ เพื่อ

ใชจ่้ายแทนเงินสด บตัรเครดิตท่ีรู้จกักนัเช่น วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี ยเูน่ียนเพย ์อเมริกนัเอกซ์

เพรส ดิสคฟัเวอร์ และ ไดเนอร์สคลบั สามารถใชไ้ดต้ามจาํนวนวงเงินบตัรท่ีอนุมติัหกัออกดว้ยค่า

สินคา้และบริการท่ีใชจ่้ายผา่นบตัร ค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และหน้ีสินคงคา้งท่ียงัไม่ไดช้าํระ 

บัญชีเงินฝาก หมายถึง ผูฝ้ากเงินกบัธนาคารเขา้ใจรายละเอียดและเง่ือนไขการฝากเงินมาก

นอ้ยแตกต่างกนัไป และอาจมีบางส่วนเช่ือมัน่ว่าเม่ือฝากเงินก็ตอ้งไดรั้บดอกเบ้ียตามท่ีโฆษณาเป็น

ผลตอบแทนอยา่งแน่นอน แต่ปัจจุบนัผลิตภณัฑด์า้นเงินฝากมีหลากหลายรูปแบบ และบางรูปแบบ

มีเง่ือนไขท่ีค่อนขา้งซับซ้อน เช่น ถา้ถอนก่อนกาํหนดจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียตามท่ีสถาบนัการเงิน

ประกาศ หรือถา้ถอนเงินมากกว่าจาํนวนคร้ังท่ีกาํหนดใน 1 เดือนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการถอน 

เราจึงควรศึกษาเง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ เพื่อช่วยทาํให้เราไดรั้บผลตอบแทนจากการฝากเงิน

ตามเป้าหมายท่ีเราวางไว ้หรือไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

ดอกเบีย้ หมายถึง เงินท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนจากการลงทุนโดยการคาํนวณเป็นอตัราร้อยละต่อปี 

ในทางเศรษฐศาสตร์ ดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองควบคุมอตัราเงินเฟ้ออีกดว้ย คือ เม่ือใดท่ีเกิดอตัราเงินเฟ้อ

ข้ึน แสดงว่า มีปริมาณเงินในตลาด(หมายถึงเงินในมือประชาชน)จาํนวนมาก และสินคา้จะราคา

แพงข้ึน การข้ึนดอกเบ้ียทั้งเงินฝากและเงินกู ้ทาํให้เงินไดอ้อกจากตลาดไป ปริมาณเงินจะลดลง 

เงินเฟ้อกจ็ะลดลง 

เช็คจ่าย หมายถึง การบนัทึกรายการเช็คจ่ายท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้เงินสด จ่ายเงินมดัจาํค่า

สินคา้ล่วงหนา้ และการจ่ายชาํระหน้ีใหเ้จา้หน้ีการคา้ 
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บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เป็นบริการท่ีอาํนวยความสะดวกในการบริหารเงินไดอ้ย่าง

คล่องตวัและปลอดภยัโดยใชเ้ช็คสั่งจ่ายของธนาคารแทนการใชเ้งินสด ถา้มีธุรกิจการคา้หรือธุรกิจ

ส่วนตวัท่ีมีการรับ-จ่ายเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจาํ 

 เช็คจ่ายล่วงหน้า หมายถึง เช็คทัว่ไปท่ีเรากาํหนดวนัในการข้ึนเช็คไวบ้นเช็ค โดยเราตอ้ง

ระบุวนั เวลา และจาํนวนเงินลงเช็ค คลา้ยกบัเราไปขอสินเช่ือเจา้หน้ีและบอกเขาว่าจะคืนวนัไหน 

หรือการท่ีเราใหเ้จา้หน้ีสามารถตดัเงินในบญัชีของเราออกไปไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือถึงเวลา 

 การออมทรัพย์ หมายถึง การประหยดั การสะสมไวใ้ชใ้นอนาคตเม่ือมีเหตุการณ์จาํเป็น 

เช่น เจ็บป่วย หรือเม่ือเขา้สู่วยัชรา การออมทรัพยไ์ม่ใช่การเก็บเงินไวเ้ฉยๆ แต่อาจนําไปฝาก

ธนาคาร ซ้ือสลากออมสิน หรือซ้ือพนัธบตัรเพื่อใหเ้กิดดอกออกผล 

 ดราฟต์ หมายถึง ตราสารสัง่จ่าย ซ่ึงธนาคารเป็นผูอ้อกบนตราสารจะระบุช่ือผูรั้บเงินเอาไว ้

 เช็คทีธ่นาคารรับ คือ เช็คท่ีสามารถข้ึนเงินได ้ธนาคารให่การรับรองเช็คและประทบัตราว่า 

“ใชไ้ด”้ พร้อมกาํกบัวนัท่ีและลายเซ็นของพนกังานท่ีมีอาํนาจรับผดิชอบแลว้ลงไปบนเช็คท่ีข้ึนเงิน

น้ีดว้ย 

 ตั๋วเงินรับ หมายถึง ตราสารท่ีกิจการไดรั้บมาและกิจการเป็นผูไ้ดรั้บเงินตามตราสารนั้น 

เม่ือครบกาํหนดเวลาตามท่ีระบุไว ้ตัว๋เงินรับถือเป็นสินทรัพยข์องกิจการ 

 ตั๋วเงินจ่าย หมายถึง ตราสารท่ีกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนและจ่ายเงินตามตราสารนั้น หรือตราสาร

ท่ีบุคคลอ่ืนจดัทาํให้กิจการลงช่ือสลกัหลงัรับทราบว่าถูกระบุช่ือให้เป็นผูจ่้ายเงินตามตราสารนั้น 

เม่ือครบกาํหนดเวลาตามท่ีระบุไว ้ตัว๋เงินจ่ายถือเป็นหน้ีสินของกิจการ 

 

ความสําคญัของธุรกจิ 

ธุรกิจเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินงานในการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือ

ประชาชนโดยนาํทรัพยากรต่างๆ มาเขา้กระบวนการท่ีเรียกวา่ “การดาํเนินธุรกิจ” ซ่ึงธุรกิจเหล่านั้น

มีผลต่อการพฒันาประเทศและสงัคม พอจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. การดาํเนินงานของธุรกิจก่อใหเ้กิดการนาํทรัพยากรของประเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2. ช่วยให้ผูบ้ริโภคหรือประชาชนได้ใช้สินคา้หรือบริการเพื่อพฒันาความเป็นอยู่ของตนเอง          

ใหดี้ข้ึน 

3. ธุรกิจต่างๆช่วยขจดัปัญหาการวา่งงานและช่วยกระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชน 

4. ช่วยเพิ่มพนูรายไดใ้หก้บัประเทศในรูปแบบของภาษีอากร 

5. ประชาชนหรือผูบ้ริโภคมีโอกาสไดเ้ลือกสินคา้หรือบริการท่ีตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด  

ไดง่้ายเพราะธุรกิจต่างๆมีการแข่งขนักนัเพื่อพฒันาสินคา้หรือบริการ 

6. ประเทศสามารถนาํภาษีอากรท่ีจดัเกบ็ไปพฒันาประเทศได ้
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์องศ์กร 

 2.2.1 แนวคดิของ SWOT (SWOT Analysis) 

SWOT คือ การวิเคราะห์สาํรวจสภาพคล่องทางการเงิน โดยการนาํเคร่ืองมือการบริหาร

ท่ีมาใชว้ิเคราะห์สภาพ แวดลอ้ม วิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์ร เพื่อประเมินสถานการณ์ จากนั้นนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนดเป้าหมายหรือกาํหนดทิศทางการทาํงาน ซ่ึงนิยมเรียกกนัว่า “กลยุทธ์การ

บริหาร” SWOT เป็นอกัษรยอ่มาจากคาํว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats ซ่ึง

แต่ละคาํมีความหมาย ดงัน้ี  

S หรือ (Strengths) หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์ร ท่ีทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็หรือเป็น

จุดแขง็ขององคก์รท่ีจะนาํไปสู่การไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น 

จุดแขง็ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นคุณภาพของสินคา้ นกัธุรกิจออนไลน์

ตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็เหล่าน้ีในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด  

W หรือ (Weaknesses) หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์รท่ีทาํใหเ้กิดความอ่อนแอ หรือ

เป็นจุดอ่อน นาํไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายในซ่ึงนกั

ธุรกิจออนไลน์จะตอ้งหาวธีิแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ด ้

 O หรือ (Opportunities) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์ใหซ่ึ้งเป็น

โอกาสท่ีช่วยส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตวั ขอ้แตกต่างระหว่างจุดแขง็

กบัโอกาสในการทาํธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในส่วนโอกาสนั้น

เป็นผลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก นกัธุรกิจออนไลน์ท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอเพื่อ

ใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย  

T หรือ (Threats) หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน 

เป็นขอ้จาํกัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก นักธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้

สอดคลอ้งและพยายามขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใหห้มดไป 

 2.2.2 แนวคดิของหลกั PDCA  

PDCA.หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ

วงจรการควบคุมคุณภาพ โดยประกอบไปดว้ย 

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดา เนินงานอยา่งรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ

กาํหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแก้ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน อาจประกอบด้วยการกาํหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการ
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ดาํเนินงาน Plan การจดัอนัดบัความสาํคญัของ เป้าหมาย กาํหนดการดาํเนินงานกาํหนดระยะเวลา

การดาํเนินงาน กาํหนดผูรั้บผดิชอบหรือผูด้าํเนินการและกาํหนดงบประมาณท่ีจะใชก้ารเขียนแผน 

ดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะ การดาํเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้

เรา สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดาํเนินการตามแผน อาจประกอบดว้ย การมี 

โครงสร้างรองรับ การดําเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ 

ดาํเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจดัการเรียน การสอน มีการแสดงความ

จาํนงขอรับ นกัศึกษาไปยงัทบวงมหาวิทยาลยั) และมีผลของการดาํเนินการ (เช่น รายช่ือนกัศึกษาท่ีรับ

ในแต่ละ ปี)  

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบดว้ย 

การประเมินโครงสร้างท่ีรองรับ การดาํเนินการ การประเมินขั้นตอนการดาํเนินงาน และการ 

ประเมินผลของ การดา เนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไวโ้ดยในการประเมินดงักล่าวสามารถ ทา ไดเ้อง 

โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการดา เนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมินตนเอง 

โดยไม่จา เป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จา เป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือหรือ

แบบ ประเมิน ท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

 4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนาํผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย 

การนา ผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีควร ปรับปรุง

หรือ พฒันาส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดา เนินการใหม่ท่ีเหมาะสม 

สาํหรับ การดาํเนินการ 

 

2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 
 2.3.1 หลกัการจัดทาํบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป  

หลกัการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หมายถึง แนวทางท่ีไดรั้บรองและ 

ยอมรับเป็นส่วนใหญ่จากผูอ้าํนาจหนา้ท่ีในวิชาชีพการบญัชีเพื่อใหน้กับญัชียดึถือ 

 2.3.2 มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2561)  เร่ืองการนําเสนองบการเงิน งบการเงินตอ้งแสดงฐานะ

การเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของ กิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร การแสดงขอ้มูลโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรคือการเป็นตวัแทน อนัเท่ียงธรรมของผลกระทบของรายการ เหตุการณ์อ่ืน  ๆและสถานการณ์

ต่าง  ๆตามค่านิยาม และเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ท่ีกาํหนดไวใ้น กรอบ

แนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรบปัรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมให้ เหมาะสมแก่กรณีถือว่างบการเงินั้นนาํ เสนอขออ้ลโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควร  

 งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอ้งเปิดเผยถึงการถือปฏิบติั ตามมาตรฐาน

ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชดัเจนโดยไม่มีเง่ือนไข กิจการตอ้งไม่อธิบายว่างบการเงินได้

จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถา้งบการเงินดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้กาํหนดทั้งหมดใน

มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ในสถานการณ์เกือบทั้งหมด งบการเงินแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรก็

ต่อเม่ืองบการเงินน้นั ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกิจการยงัตอ้งถือปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ   

 2.3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด กิจการตอ้งจดัทาํ

งบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี และตอ้งนําเสนองบ

กระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกิจการท่ีนาํเสนอในแต่ละรอบระยะเวลา 

ผูใ้ชง้บการเงินของกิจการยอ่มสนใจว่ากิจการก่อใหเ้กิดและใชเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

อย่างไร โดยไม่ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ข้ึนอยู่กบัว่าเงินสดจะถือเป็น 

ผลิตภัณฑ์ของกิจการหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบนัการเงิน กิจการย่อมตอ้งการเงินสด              

ด้วยเหตุผลพื้นฐานท่ีเหมือนกัน อย่างไรกต็าม กิจกรรมหลักท่ีก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ               

อาจแตกต่างกนัไป นั่นคือ กิจการตอ้งการเงินสดเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน เพื่อชาํระภาระผูกพนั 

และเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน ดังนั้ น มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้ทุกกิจการ             

ตอ้งนาํเสนองบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสดเม่ือใชป้ระกอบกบัส่วนท่ีเหลือของงบการเงินจะให้ขอ้มูลท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงิน

สามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ 

(ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี) และความสามารถของกิจการในการ

จดัการเก่ียวกบัจาํนวนเงินและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง

ของสถานการณ์และโอกาส ขอ้มูลกระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมิน ความสามารถของ

กิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถนาํไป

สร้างแบบจาํลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ

กิจการท่ีต่างกนั รวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกนัไดข้องผลการดาํเนินงานท่ี

รายงานโดยกิจการท่ีแตกต่างกนัได ้เน่ืองจากไดต้ดัผลกระทบท่ีเกิดจากการใชว้ิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ี

แตกต่างกนัสาํหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ 

ขอ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด มกัใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงจาํนวนเงิน จงัหวะเวลา และความแน่นอน

ของกระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของการ

ประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีได้จัดทาํในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
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ความสามารถในการทาํกาํไร และกระแสเงินสดสทุธิ และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดบั

ราคา 

 2.3.4 มาตรฐานบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัน้ี ภาษีเงินได ้หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษี รวมทั้งภาษีซ่ึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมการงานตอ้งจ่าย เน่ืองจากการ

จาํหน่ายเงินกาํไรใหแ้ก่กิจการท่ีเสนอรายงาน เช่น ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้าํหนดวิธีการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เม่ือมีการประกาศใช)้) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน 

อยา่งไรกดี็ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดวิธีการบญัชีสาํหรับผลแตกต่าง ชัว่คราวท่ีอาจเกิดจาก

เงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดงักล่าว 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัสาํหรับงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผ่านมาท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระตอ้งรับรู้เป็น

หน้ีสิน แต่หากจาํนวนภาษีท่ีไดช้าํระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัและงวดท่ีผ่านมามากกว่าภาษีท่ีตอ้ง

ชาํระสาํหรับงวดนั้นๆ ตอ้งรับรู้ส่วนเกินนั้นเป็นสินทรัพย ์ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษี 

ซ่ึงกิจการสามารถนาํกลบัไปลดภาษีเงินไดปั้จจุบนัในงวดก่อนได ้ตอ้งรับรู้เป็นสินทรัพย ์(กรณีน้ี

ยงัไม่มีในประเทศไทย) เม่ือกิจการนาํขาดทุนทางภาษีไปใชเ้พื่อลดภาษีเงินไดปั้จจุบนัของงวดก่อน 

กิจการรับรู้ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงวดท่ีขาดทุนทางภาษีนั้นเกิดข้ึน เน่ืองจากมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยด์งักล่าว และผลประโยชน์

นน้สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 2.3.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า 

กาํหนดหลกัการสาํหรับการรายงานขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน เก่ียวกบัลกัษณะ จาํนวน

เงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได ้และกระแสเงินสดท่ีเกิดจากสัญญาของกิจการท่ี

ทาํกบัลูกคา้ 

กิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสญัญาใหลู้กคา้ ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้น

ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้ หรือบริการนั้นๆ กิจการ

รับรู้รายได้ตามหลกัการสําคญัตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ 

กล่าวคือ สญัญาเป็นขอ้ตกลงระหวา่งคู่สญัญาตั้งแต่สองฝ่ายหรือมากกวา่สองฝ่ายท่ีทาํใหเ้กิดสิทธิท่ี

สามารถบงัคบัไดแ้ละภาระผกูพนัข้ึน ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ใชก้บัสัญญาแต่ละสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้และเป็นไปตามเกณฑ์
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ท่ีระบุในมาตรฐานในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญา

ท่ีทาํกบัลูกคา้ กาํหนดใหกิ้จการรวมสัญญาต่างๆ และบนัทึกเป็นสัญญาเดียว มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ยงัให้ขอ้กาํหนดสาํหรับวิธีการบญัชี

สําหรับการเปล่ียนแปลงสัญญา (contract modifications) ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั

ในสญญัา กล่าวคือสัญญาประกอบดว้ยคาํสัญญาในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้ลูกคา้ หาก

สินคา้หรือบริการนั้นมีความแตกต่างกนั  คาํสญัญาต่างๆ นั้นถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีตอ้งบนัทึก

บญัชีแยกกนั สินคา้หรือบริการแตกต่างกนัหากลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 

หรือตอ้งใชค้วบคู่กบัทรัพยากรอ่ืนท่ีมีพร้อมต่อลูกคา้นั้น และคาํสัญญาของกิจการในการส่งมอบ 

สินคา้และบริการนั้นสามารถระบุแยกไดจ้ากขอ้ตกลงอ่ืนๆ ในสัญญา ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของ

รายการ กล่าวคือราคาของรายการคือจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนในสัญญาท่ีกิจการคาดว่าจะมี

สิทธิไดรั้บเป็นการแลกเปล่ียนกบัการส่งมอบสินคา้หรือบริการตามคาํสัญญาให้ลูกคา้ ราคาของ

รายการสามารถเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนของส่ิงตอบแทนท่ีไดจ้ากลูกคา้ แต่บางคร้ังราคาของ

รายการหมายรวมถึงส่ิงตอบแทนผนัแปรหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรูปของเงินสด ราคา

ของรายการไดร้วมการปรับปรุงผลกระทบของค่าของเงินตามเวลาหากสัญญามีองคป์ระกอบการ

จดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั และส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายใหลู้กคา้ในกรณีท่ีส่ิงตอบแทนผนัแปรได ้กิจการ 

ตอ้งประมาณจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีกิจการจะมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการแลกเปล่ียนกบัสินคา้

หรือบริการตามคาํสัญญาประมาณการจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะรวมเป็นส่วนหน่ึง

ของราคาของรายการ เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่สูงว่าจะไม่มีการกลบัรายการท่ี

มีนัยสําคญัของจาํนวนเงินของรายไดท่ี้รับรู้สะสม เม่ือความไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงตอบแทนผนั

แปรไดห้มดไปในภายหลงั ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่น

สัญญา กล่าวคือปกติกิจการปันส่วนราคาของรายการไปยงัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญาโดยใช้

เกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัตามคาํสัญญาในสัญญา ถา้

ราคาขายแบบเอกเทศไม่สามารถสังเกตได ้กิจการตอ้งประมาณราคานั้นได ้บางคร้ังราคาของ

รายการไดร้วมส่วนลดหรือจาํนวนเงินท่ีผนัแปรไดข้องส่ิงตอบแทนโดยทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัส่วน

หน่ึงของสญัญา นอกจากน้ี มีขอ้กาํหนดท่ีระบุเม่ือกิจการปันส่วนส่วนลดหรือส่ิงตอบแทนผนัแปร

ไปยงัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั (หรือสินคา้หรือ บริการท่ีแตกต่างกนั) ตั้งแต่หน่ึงรายการหรือมากกวา่หน่ึง

รายการในสัญญาแต่ไม่ใช่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัทุกรายการ ขั้นท่ีห้า: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) 

กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน กล่าวคือกิจการรับรู้รายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติั (หรือ

ขณะปฏิบติั) ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาแลว้โดยการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้

ลูกคา้ (ซ่ึงเป็นเวลาท่ีลูกคา้ไดก้ารควบคุมสินคา้หรือบริการนั้น) จาํนวนเงินรายไดท่ี้รับรู้คือจาํนวน

เงินท่ีปันส่วนให้ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีเสร็จส้ินนั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัอาจเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลา
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หน่ึง (point in time) (สาํหรับกรณีคาํสัญญาการส่งมอบสินคา้ทัว่ๆ ไปให้ลูกคา้) หรือ ตลอด

ช่วงเวลาหน่ึง (Over time) (สาํหรับกรณีคาํสัญญาการส่งมอบบริการทัว่ๆ ไปให้ลูกคา้) สาํหรับ

กรณีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง กิจการรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึงดงักล่าว

โดยการเลือกวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการวดัความกา้วหน้าของภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินให้

สมบูรณ์ 

 2.3.6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองรายได้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี

ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีสาํหรับรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการหรือเหตุการณ์ต่อไปน้ี การขายสินคา้ 

การให้บริการ และการให้ผูอ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการซ่ึงก่อให้เกิดรายไดใ้นรูปของดอกเบ้ีย ค่า

สิทธิ และเงินปันผล 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับ 

กิจการกาํหนดจาํนวนรายไดต้ามท่ีกิจการตกลงกบัผูซ้ื้อหรือผูใ้ชสิ้นทรัพยซ่ึ์งจาํนวนรายไดด้งักล่าว

เป็นมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับสุทธิจากจาํนวนส่วนลดการคา้และส่วนลด

ตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการกาํหนด โดยส่วนใหญ่ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจะอยู่ในรูปของเงินสด

หรือรายการเทียบเท่าเงินสดและจาํนวนรายได ้คือ จาํนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี

กิจการไดรั้บหรือคา้งรับ อยา่งไรก็ตามหากมีการยืดระยะเวลาการรับเงินสดหรือรายการเทียบเท่า

เงินสดออกไป มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนอาจมีมูลค่านอ้ยกว่าจาํนวนเงินสดรับหรือคา้งรับท่ี

ระบุไว ้ตวัอยา่งเช่น กิจการอาจให้สินเช่ือแก่ผูซ้ื้อโดยไม่คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตัว๋เงินซ่ึงมีอตัรา

ดอกเบ้ียตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาดจากผูซ้ื้อเป็นส่ิงตอบแทนจากการขายสินคา้ โดยนยัแลว้ส่วน

หน่ึงของรายการดงักล่าวถือเป็นการให้สินเช่ือ ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนตอ้งกาํหนด

โดยนาํจาํนวนทั้งส้ินท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งเป็นอตัราใด

อตัราหน่ึงท่ีกาํหนดไดช้ดัเจน 

 

2.4 งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
นางสาวสาวิตรี วาระคํา (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินองค์การมหาชน 

โดยการวิเคราะห์งบการเงินในแนวด่ิง จากการศึกษาพบวา่ สินทรัพยข์ององคก์ารมหาชนส่วนใหญ่

เป็นเงินสดและเงินลงทุนโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 47.75-52.77 ของสินทรัพยร์วมสอดคลอ้งกบั

ส่วนของทุน และรายได้จากงบประมาณท่ีมีจาํนวนสูงมาก เน่ืองจากรายได้หลกัขององค์การ

มหาชนมาจากเงินงบประมาณท่ีรัฐอุดหนุนให้เม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากกว่าค่าใชจ่้าย

จึงเกิดกาํไรในงบแสดงผลการดาํเนินงานและสะสมไวใ้นรูปของเงินสด เงินฝากธนาคาร และ    

เงินลงทุนต่างๆ โดยองคก์ารมหาชนอาจนาํเงินสะสมเหล่าน้ีมาใชส้มทบหรือทดแทนการขอรับ

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีได ้
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นางสาว มณีรัตน์ บุญปลอด ศึกษาเร่ือง การศึกษาการจัดทําบัญชีของ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน)   จากการศึกษาพบว่า ในการจดัตั้งโครงการทาํให้ทราบถึงขั้นตอนในการจดัตั้งบริษทั 

และขั้นตอนในการเปรียบเทียบงบการเงินของ บริษทั ทีโอที จากดั (มหาชน) และ ทาํให้ทราบถึง

วิธีการและกระบวนการการบริหารงบการเงินต่างๆภายในบริษัท และทาํให้เราตระหนักถึง

ความสําคญัของเร่ืองการเงิน เพราะการเงินเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดสําหรับการประกอบธุรกิจ เพราะ

บริษทัจะเดินหน้าหรือถอยหลงัข้ึนอยู่กับวิถีของการเงินภายในบริษทั จากการจดัทาํโครงการ

การศึกษาการจดัทาํบญัชีของ บริษทั ทีโอที จากดั (มหาชน) ทาํให้ไดรั้บประโยชน์มากมาย ทั้ง

วิธีการจดัทาํการเงินและการจดัการบริหารภายในบริษทั ทาํใหไ้ดน้าํความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวิตต่อไป 

นางสาว ปฏิณญา ปักกาสัง ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)  

บริษัท ศิริพัฒนา จํากัด จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ทางการเงิน จะแสดงให้เห็นเหตุการณ์ 

ทางการเงิน ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีต และเป็นแนวทางท่ีจะแสดงใหเ้ห็น ถึงแนวโนม้ทางการเงินใน 

อนาคต ของกิจการเพื่อช่วยในการตดัสินใจ ดงันั้นการวิเคราะห์ทางการเงิน จะทาํใหกิ้จการทราบ

ถึงจุดอ่อนและจุดแขง็ของกิจการ เพื่อใชใ้นการวางแผนและควบคุมทางการเงิน ของกิจการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจ จะใหค้วามสนใจ เก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินของกิจการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีสาํคญัไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรสะสม 

ผูท่ี้ใหค้วามสนใจในขอ้มูลทางดา้นการเงินของกิจการ 

ยิ่งลักษณ์ หะยะมิน (2545) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทใน

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างและตกแต่งของบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2535-2543 โดยการวิเคราะห์งบประมาณการเงินเปรียบเทียบใช้การวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงินและทาํการวิเคราะห์แนวโน้มเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ผล

การศึกษาพบวา่อตัราส่วนแสดงสภาพความคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอุตสาหกรรม

วสัดุก่อสร้างและตกแต่งมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน ส่วนแนวโนม้ความสามารถในการทาํกาํไรลดลง เป็น

ผลมาจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และในส่วนของการพยากรณ์ พบว่า ธุรกิจคอนกรีต 

กระเบ้ือง ปูนซีเมนต ์จะมีแนวโนม้ของยอดขายลดลงในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 

วิลาวัลย์ ตุ้มเฟ้ียม (2551) ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ  ได้ทาํการศึกษาแนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษทัในตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการนาํงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถึงไตรมาสท่ี 2  ปี พ.ศ. 2551  จาํนวน 41 บริษทั มาวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน จากการศึกษาพบว่าอตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร บริษทัท่ี
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เจริญเติบโตข้ึนมีจาํนวน 25 บริษทั มีแนวโนม้ลดลง  16 บริษทั อตัราส่วนวดัสภาพคล่องของทั้ง

ตลาดส่วนใหญ่สามารถจ่ายหน้ีระยะสั้นไดดี้ อตัราวดัภาระหน้ีสินจาํนวน 20 บริษทั มีอตัราเพิ่มข้ึน

ของหน้ีสินมากกว่าการเพิ่มข้ึนของทุนและความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัผลการดาํเนินงาน อตัราวดัมูลค่าตลาด ไม่สามารถนาํมาวิเคราะห์ทิศทางการดาํเนินงาน

ของกิจการได้ เน่ืองจากมูลค่าทางบญัชีท่ีเกิดจากการบนัทึกตวัเลขตามมาตรฐานของบญัชีไม่

สามารถกาํหนดทิศทางราคาตลาดได ้
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บทที ่3 
 

 

โครงสร้างขององค์กร 
 

การวเิคราะห์โครงสร้างขององค์กร 

 
การจดัทาํโครงการคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จาํกดั (มหาชน) คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกบริษทัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบการ

ธุรกิจประเภทการเงิน การบญัชีโดยทาํการวิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร  เพื่อนาํมาวางแผนแกไ้ข

ปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินของบริษทั โดยมีงบการเงิน ระยะเวลา 3 ไตรมาส/ รอบบญัชี   
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คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุน พร้อมทั้งวิเคระห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งท่ี

มีธุรกิจประเภทเดียวกนั 

คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทัจาํลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  บริษทั  และระยะเวลา 

3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร 

3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน 

3.4  วิเคราะห์หลกัการบญัชีของธุรกิจ 

 

3.1 บริษัท และระยะเวลา 

บริษัท 

บริษทั ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จาํกดั (Bank of Ayudhya Public Company 

Limited ช่ือยอ่: BAY)  สถานท่ีตั้งปัจจุบนัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สินคา้/บริการ/ผลิต ทาํเก่ียวกบั

การบริการดา้นเงินฝากและสินเช่ือรถยนต ์บา้น 

 

 ระยะเวลา 

 งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน มีทั้งหมด 3 ไตรมาส 

 ไตรมาสท่ี 1 ระยะเวลา มกราคา 2561 - มีนาคม 2561 

 ไตรมาสท่ี 2 ระยะเวลา เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561 

 ไตรมาสท่ี 3 ระยะเวลา กรกฎาคม 2561 - กนัยายน 2561 

 

วสัิยทศัน์ 

ทีมงานมืออาชีพท่ีมีความสามารถและเป็นหน่ึงเดียวพร้อมมุ่งมัน่สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละ

บริการชั้นเลิศเพื่อเป็นกลุ่มการเงินอนัดบัหน่ึงในใจลูกคา้                                                                                    

           

พนัธกจิ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยามีพนัธกิจในการ “มุ่งสู่การเป็นสถาบนัการเงินชั้นนาํระดบัภูมิภาคท่ี

กา้วสู่เวทีโลกดว้ยการเติบโตท่ีย ัง่ยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้” 

โดยมีความเช่ือมัน่อย่างเต็มเป่ียมว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน พร้อมกับสังคมท่ี
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เขม้แขง็ ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมแบ่งปัน และคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็น

สาํคญั 

 

ค่านิยมองค์กร 

ให้ความสําคญักบัลูกคา้เป็นอนัดบัแรกจะเขา้ใจในความคาดหวงัและความตอ้งการของ

ลูกคา้พร้อมตอบสนองทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 

1. ซ่ือสัตยป์ฏิบติัถูกตอ้ง ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเช่ือมัน่ โดย

ปฏิบติังานถูกตอ้งโปร่งใสยดึหลกักฎหมายและหลกัจริยธรรม 

2. ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํร่วมทาํงานเป็นทีมดว้ยความคิดและจิตใจท่ีเปิดกวา้งโดยมุ่งบรรลุ

เป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และกรุงศรี 

3. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ มุ่งมัน่ดว้ยจิตสาํนึกในการสร้างความเป็นเลิศเพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน

และบริการท่ีดีท่ีสุด 

4. เปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรค ์ เปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของ

ลูกคา้กรุงศรีกา้วสู่เวทีระดบัโลก มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในฐานะสถาบนัการเงินระดบัโลก

เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย 

 

3.2  การวเิคราะห์โครงสร้างขององค์กร 

ธนาคารได้ให้ความสําคญัในทุกๆ ด้านของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กร 

พนกังานภายในบริษทั ลูกคา้ การกาํกบัการดูแลในกิจการรวมทั้งรับมือกบัการบริหารความเส่ียง

ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดในหลายๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็น ความเส่ียงในดา้นการดาํเนินธุรกิจบริษทัหรือ

องคก์ร จึงตอ้งมีการรับมือกบัปัญหาโดยการวิเคราะห์ SWOT 

 

การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

(S) Strength – จุดแข็ง 

1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยามีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของลูกคา้ท่ี

มีไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนั 

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีพนัธมิตรทางธุรกิจจาํนวนมาก เช่น บริษทั อยุธยาอลิอนัซ์ ซี.พี. 

ป๊ัมนํ้ ามนัคาลเทก็ซ์ เทสโก ้โลตสั ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน เมเจอร์ซีนี

เพล็กซ์ กรุ๊ป เป็นตน้ สินคา้ของพนัธมิตรเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ทาํให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สามารถเสนอสิทธิพิเศษท่ีถูกใจลูกคา้ได ้
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3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) มีเงินทุนจาํนวนมาก บริษทั จีอี มนัน่ี ประเทศไทย 

เป็นบริษทัแรกท่ีนาํเสนอสินเช่ือเพื่อการซ้ือสินคา้แบบเงินผอ่นเป็นรายแรกใน ประเทศไทย ทาํให้

มีความไดเ้ปรียบจากประสบการณ์ท่ีมากกวา่บริษทัอ่ืนเป็นกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

(W) Weakness – จุดอ่อน 

1. ธนาคารมีสาขานอ้ยยงัไม่เป็นท่ีรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปัจจุบนัมีการตั้งธนาคารคู่แข่งท่ีหลากหลายทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายตดัสินใจยากข้ึน 

(O) Opportunities – โอกาส 

1. ดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนทาํใหธ้นาคารมีเงินทุนสูงข้ึนเพราะ ลูกคา้นาํเงิน

มาฝากเพิ่มมากข้ึน ธนาคารจึงมีเงินทุนหมุนเวียนในการปล่อยสินเช่ือเพิ่มมากข้ึน 

2. ธนาคารเป็นส่ิงท่ีทุกธุรกิจตอ้งใชเ้พื่ออาํนวยความสะดวกดา้นการเงินในการทาํธุรกิจ 

(T) Threats – อุปสรรค 

1. การทาํธุรกิจของสถาบนัการเงินมีการควบคุมมีขอ้จาํกดัเพราะการดาํเนินธุรกิจ ตอ้งอยู่

ภายในกรอบท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

2. สภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

3. การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงของธุรกิจธนาคาร 

4. อาํนาจต่อรองของลูกคา้มีมากข้ึน 

5. มีคู่แข่งจาํนวนมากจึงทาํใหมี้ทางเลือกในการใชบ้ริการมาก 

 

 3.3  การวเิคราะห์กระบวนการปฏิบตัิงาน 

การนําเอา PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 

Plan คือ การวางแผน  

Do คือ การปฏิบติัตามแผน 

Check คือ การตรวจสอบ 

Act คือ การปรับปรุงการดาํเนินการอยา่งเหมาะสม หรือ การจดัมาตรฐานใหม่ ซ่ึงถือเป็น

พื้นฐานของการยกระดบัคุณภาพ ทุกคร้ังท่ีการดาํเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็น

แรงส่งสาํหรับการดาํเนินงานในรอบต่อไป และก่อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

เม่ือไดว้างแผนงาน (P) นาํไปปฏิบติั (D) ระหว่างการปฏิบติัก็ดาํเนินการตรวจสอบ (C) 

พบปัญหากท็าํการแกไ้ขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เร่ิมจากการวางแผนก่อน วนไปไดเ้ร่ือยๆ 

จึงเรียกวงจร PDCA 
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จุดอ่อนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั(มหาชน)ทีนํ่ามาวเิคราะห์ปรับใช้กบั PDCA คอื 

1. ธนาคารมีสาขานอ้ยยงัไม่เป็นท่ีรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ปัจจุบนัมีการตั้งธนาคารคู่แข่งท่ีหลากหลายข้ึนทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายตดัสินใจยากข้ึน 

 

1. การวางแผน (Plan) สาํรวจจากสาขาปัจจุบนัทั้งหมดมีก่ีแห่งในแต่ละพื้นท่ีตรวจสอบจาก

จาํนวนกลุ่มเป้าหมาย และงบการเงินว่ามีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายสาขาเพิ่มมากน้อยเพียงใด 

และการบริหารระบบขององคก์รมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

2. การปฏิบัติตามขั้นตอน (Do) เม่ือวางแผนแลว้ขั้นตอนสําคญั คือการปฏิบติัให้เกิดผล

สําเร็จตรงตามแผนท่ีวางไวโ้ดยมีการประชุม คณะกรรมการ ผูถื้อหุ้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อมา

รับทราบแผนการปฏิบติัการ โดยนาํไปปฏิบติัจริงโดยทุกคนจะตอ้งให้ความรวมมือเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และไปตามท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ 

3. การตรวจสอบ (Check) ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไวแ้ลว้ก็ตอ้งมีการตรวจสอบสาขาท่ีจะ

ขยายไปในแต่ละพื้นท่ีวา่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไวห้รือไม่ กลุ่มเป้าหมายใหค้วามสนใจมากนอ้ย

เพียงใด โดยบุคคลท่ีทาํการตรวจสอบเป็นบุคคลท่ีให้การยอมรับจากทุกฝ่าย เพื่อให้ไดค้วามหนา้

เช่ือถือและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละสาขา 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) เม่ือทางฝ่ายตรวจสอบไดท้าํการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะ

เห็นถึงส่ิงผดิพลาดแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปจดัทาํเป็นมาตรฐานเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน

คร้ังต่อไป และเพื่อใหก้ารขยายสาขานั้นมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย 

 

3.4  การวเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 

3.4.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ืองการนําเสนองบการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั

ไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดใหกิ้จหารจกัหากลุ่มท่ีแสดงอยูใ่นหนา้ “งบกาํไรขาดทุดเบด็เสร็จอ่ืน” 

โดยใชเ้กณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่   เขา้ไปไวใ้นกาํไร หรือขาดทุนใน

ภายหลงัได้หรือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มธนาคารไดจ้ดักลุ่มรายการและนาํเสนอในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามการ

เปล่ียนแปลงในมาตรฐานฉบบัน้ีอยูก่่อนแลว้ 

บริษทั กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํตรงตามมาตรฐาน คือ มีการอธิบายใหช้ดัเจน

ข้ึนสาํหรับลกัษณะการแปลงสภาพ ท่ีการตดัสินใจเป็นของผูถื้อตราสารไม่มีผลกระทบกบัการจดั

ประเภทของหน้ีสินสาํหรับเคร่ืองมือ ทางการเงินท่ีแปลงสภาพได ้
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3.4.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั คือ 

กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงิน

ดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัจาก

จาํนวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปี ล่าสุดสาํหรับส่วนท่ีรายงาน มาตรฐานดงักล่าวไม่

ส่งผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญักบังบการเงินระหวา่งกลุ่มธนาคาร 

บริษทั กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํตรงตามมาตรฐาน คือ ไดจ้ดัทาํงบกระแสเงิน

สด เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ท่ีกาํหนดเก่ียวกบัเงิน ท่ียอมรับในงบกระแสเงินสด ตอ้งมาจาก

การประกอบกิจการ เกิดเป็นรายไดซ่ึ้งองคก์ร 

3.4.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การตรวจสอบงบการเงิน ในการ

จดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการ

ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารของกองทุนฯ มีความตั้งใจท่ีจะ

เลิกกองทุนฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไป 

บริษัท กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ได้จัดทาํตรงตามมาตรฐาน คือ ทางบริษัทได้

ตรวจสอบการเงินโดยการนาํการแสดงงบฐานะการเงินให้เห็นถึงการเติบโตของกิจการและเป็น

การเปรียบเทียบท่ีเห็นชดัถึงการดาํเนินงานของบริษทั กรุงศรีอยธุยา จาํกดัมหาชน 

3.4.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง การวัดมูลค่าของตราสารทาง

การเงิน มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ ปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในกรณีท่ีไม่มี

ตลาดหลกัใชร้าคาในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง สูงสุดท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ทาํรายการ 

บริษทั กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํตรงตามมาตรฐาน คือ บริษทักรุงศรีอยุธยา 

จาํกดัมหาชนไดน้าํมาตรฐานฉบบัท่ี15มาใชใ้นการวดัค่าอตัราเงินต่างประเทศโดยการแลกธนบตัร

โดยคิดค่าภาษีของเงินต่างประเทศในการทาํธุรกรรมต่างๆ 

3.4.5  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 เร่ืองรายได้ (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรายได ้ประกอบดว้ย

ย่อหน้าท่ี 1 ถึง 42 ทุกย่อหน้ามีความสําคญัเท่ากนั และมาตราฐานการบญัชีฉบบัน้ีควรอ่านโดย

คาํนึงถึงขอ้กาํหนดของกรอบแนวคิดสาํหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ีไม่ได ้

ให้แนวปฏิบติัในการเลือกและการใชน้โยบายการบญัชีให้กิจการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 ( ปรับปรุง2560)เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางการบญัชีและขอ้ผดิพลาด(เม่ือมีการประกาศใช)้ 
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บริษทั กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํตรงตามมาตรฐาน คือ รายไดถื้อตามมูลค่า

ยติุธรรมของเงิน ไดรั้บหรือมูลค่าหน้ีหรือใหบ้ริการตามกิจกรรมการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัจาํนวนท่ีแสดงเป็นรายไดเ้ป็นยอดสุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มการรับคืนและส่วนลดหลงั

จาหภายในกลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทรับรู้ได้เม่ือรายได้นั้ นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ
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บทที ่4 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 

การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ มาประเมินผลดาํเนินงานของบริษทัโดย

พิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมัน่คงของบริษัทนั้นๆ เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน 

 

การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ดังนี ้ 

1. การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

2. การนาํขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ 

          

การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายพอสรุปได้ดังนี ้

1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองเบ้ืองตน้สาํหรับการตดัสินใจโดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวินิจฉยัปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหาอ่ืนๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละฝ่าย 

4. เ ป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคตและ                  

การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบต่างๆ 

 

การวเิคราะห์งบการเงินโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบ

โดยการนาํรายการท่ีปรากฏในงบการเงินสาํหรับระยะเวลาหน่ึงมาสัมพนัธ์กนัในรูปสัดส่วนหรือ

อตัราร้อยละ 

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวเิคราะห์งบการเงิน 

1. เจ้าหนี้ หมายถึง บุคคลภายนอกท่ีให้กิจการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดาํเนินธุรกิจ เจา้หน้ี        

จะวิเคราะห์งบการเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ี ความสามารถใน                

การหากาํไรและลกัษณะการไดม้าและการใชไ้ปของเงินทุน 
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2. ผู้ลงทุนทั่วไป  หมายถึง ผู ้ท่ี มี เ งินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจ จะวิ เคราะห์

ความสามารถในการหากาํไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

จากการลงทุน 

3. ผู้บริหาร มีหน้าท่ีและตอ้งรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ  

จึงต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการสําหรับ           

การกาํหนดแผนดาํเนินการต่อไป 

4. หน่วยงานรัฐบาล หมายถึง การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อไดข้อ้มูลท่ีจะนาํมาประกอบการ

พิจารณานโยบายต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค 

5. นักวิชาการ  หมายถึง การวิ เคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อนํามาศึกษาและให้

ขอ้เสนอแนะตลอดจนจดัทาํขอ้มูลท่ีสาํคญัๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจยัซ่ึงเป็นประโยชน์แก่วงการ

การศึกษาและวงการธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงินมี 5 ประเภทดังนี ้

1. การวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

2. การวเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ 

3. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่ง 

 

4.1 งบการเงิน 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผ้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอคณะกรรมการ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อยและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)      

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะ

ธนาคาร สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและเฉพาะธนาคารและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะธนาคาร

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึง

ผูบ้ริหารของธนาคารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูล        

ทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย 

การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมนัว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหวางกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

 

 ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 

กรุงเทพมหานคร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 

 



47 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561  

 “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนใน

ราชอาณาจักรไทย โดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง                  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยเ์ป็นกิจกรรมหลกัโดยมีสาขาอยู่

ทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางประเทศ บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของ

ธนาคารคือ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั และบริษทั Mitsubishi UFJ Financial 

Group, Inc. ตามลาํดบั ทั้งสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2561 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั ไดท้าํการเปล่ียนช่ือเป็น 

MUFG Bank, Ltd.  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีบริษทัย่อย จาํนวน 17 บริษทั 

ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

1.1 บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง จาํกดั ไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 1222 ชั้น 

16 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ถนนพระรามท่ี 3       

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต 

ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

1.2 บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั ไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 ชั้น 

1-6 และ ชั้น 8-11 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซัน่ส์ เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์                  

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

1.3 บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั ไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 ชั้น 1-6 

และชั้น 8 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี               

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์                    

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

1.4 บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั ไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 ชั้น 1-6 และชั้น 

8-11 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซัน่ส์ เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
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กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต             

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.5 บริษทั กรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไดเ้ปล่ียนท่ีอยู่จดทะเบียนจากเลขท่ี 

87/1 อาคาร แคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซัน่ส์ เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต             

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

1.6 บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 

87/1 อาคาร แคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซัน่ส์ เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต              

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกฎระเบียบและประกาศ

ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยแสดงรายการตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

(“ธปท.”) สนส. 21/2558 ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 เร่ือง การจดัทาํและ การประกาศ        

งบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ               

ทางการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ

องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน ของธนาคาร ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดแสดงเป็นสกลุเงินบาทโดยมีการปัดเศษ

ในงบการเงินให ้แสดงเป็นหลกัพนับาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ธนาคารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และตามขอ้กาํหนดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ตาม เพื่อความสะดวก

ของผูอ่้านงบการเงิน ธนาคารไดจ้ดัทาํ  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ=น โดย

แปลจากงบการเงินระหวา่งกาล ฉบบัภาษาไทย 

ขอ้มูลบางประการซ่ึงแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปี ท่ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดง ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวขา้งตน้ จึงควร
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อ่านประกอบกบังบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ธนาคารสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 มิใช่ เคร่ืองบ่งช้ีใหเ้ห็นการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน          

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึง         

มีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีรายงานเก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผล

บังคบัใช้ในปี 2561 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 14 

มีนาคม 2561 และ จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัย่อย คาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งมา เร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของธนาคารและบริษทัย่อย เม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีถือปฏิบติั 
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2.2 งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของสํานักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและ

บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยของธนาคารมีดงัน้ี 

 

ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ัดตั้งและ 

สถานทีห่ลกัในการ 

ประกอบธุรกจิ 

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียงของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

   ณ วนัที ่

   
31 มนีาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

บริษทัย่อย     

บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ทลี์สซ่ิง จาํกดั สินเช่ือเช่าซ้ือและลีสซ่ิง ไทย 99.99 99.99 

บริษทั อยุธยาแคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั 

(มหาชน) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละ

ลีสซ่ิง 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ล

สินเช่ือรถจกัรยานยนต ์
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 

จาํกดั 

สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00  

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี

แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ

ใหบ้ริการดา้นบุคลากร 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชนัส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามทวงหน้ี 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 

จาํกดั 

จดัการกองทุน 
ไทย 76.59 76.59 

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั 

บริหารสินทรัพย ์
ไทย 100.00 100.00 

บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรีจาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.84 99.84 

บริษทั กรุงศรีแฟ็กเตอริง จาํกดั รับโอนสิทธิเรียกร้อง

ลูกหน้ี 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรีไลฟ์แอสชวัรันส์โบรกเกอร์ 

จาํกดั (1) 

นายหนา้ประกนัชีวติ 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท กรุงศรีเจเนอรัลอินชัวรันส์โบรก

เกอร์จาํกดั (1) 

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั ธุรกิจร่วมลงทุน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรีบริการเช่าสินเช่ือ จาํกดั (2) สินเช่ือเช่าซ้ือ ลีสซ่ิง และ 

สินเช่ือผอ่นชาํระ 
ลาว 90.00 90.00 

Hattha Kaksekar Limited ไมโครไฟแนนซ์ กมัพชูา 100.00 100.00 
(1) รวมการถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั ร้อยละ 100 
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(2) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 การถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั 

(มหาชน) ร้อยละ 75 และร้อยละ 78 และ บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั ร้อยละ 25 และร้อยละ 12 ตามลาํดบั 

 รายการบญัชีและยอดคงคา้งระหวา่งกนัท่ีสาํคญัไดต้ดัออกหมดแลว้ 

 

3. การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินทีป่รับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดธนาคารและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

ใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับ                    

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของธนาคารและ        

บริษทัยอ่ย 

 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสาํคญั

เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีปรับปรุง ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

5. มูลค่ายติุธรรมของตราสารทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการ  

ท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกั 

ใชร้าคาในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ทาํรายการได ้

การกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีดงัน้ี 

ระดบั 1 - ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และธนาคารและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

ระดบั 2 – ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีไม่มีการซ้ือขายคล่องและ มูล
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ค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดใ้นตลาดเป็นองคป์ระกอบสาํคญั

ในการประเมินมูลค่า  

ระดบั 3 – มูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ขอ้มูลท่ีไม่มีในตลาดเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัในการประเมินมูลค่า 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย           

มูลค่ายุติธรรม ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 
 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 19,030 19,030 19,030 - 14,520 14,520 14,520 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 103 293 396 396 - 355 355 355 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,569 56,045 60,614 60,614 3,082 63,715 66,797 66,797 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 15,994 15,994 15,994 - 12,741 12,741 12,741 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 
 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 19,042 19,042 19,042 - 14,531 14,531 14,531 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 98 293 391 391 - 355 355 355 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,569 92,721 60,614 60,614 3,082 63,715 66,797 66,797 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 15,994 15,994 15,994 - 12,741 12,741 12,741 
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไม่

มีการโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ระหวา่งระดบั 1 และ ระดบั 2 

วิธีการท่ีธนาคารและบริษทัย่อยไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงิน มีดงัน้ี 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน – ธุรกรรมเพือ่ค้า 

เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับตราสารอนุพนัธ์ข้ึนอยู่กบัประเภทตราสาร

อนุพนัธ์และการมีอยู่ของขอ้มูลตลาดท่ีจะนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิค

ดงักล่าวประกอบดว้ย ประมาณการกระแสเงินสด Option pricing model รวมทั้งแบบจาํลอง

มาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่ไปโดยผูร่้วมตลาด โดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็น

ข้อมูลท่ีสังเกตได้ ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ           

การปรับปรุงมูลค่าทางดา้นเครดิต (Credit valuation adjustment) ซ่ึงเป็นการประมาณการของการ

ปรับ มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้คู่สญัญาอาจผิดนดัชาํระหน้ี 

และธนาคารอาจไม่ไดรั้บชาํระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว  

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศท่ีจดทะเบียนในสมาคมตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรม

คาํนวณโดยประมาณการ กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนของสมาคมตราสารหน้ีไทย 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน ตลท. มูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ัง

สุดทา้ยของ ตลท. เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน ตลท. มูลค่ายติุธรรมคาํนวณโดย

ใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีในรายงานซ่ึงประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 

 

6. การดํารงเงินกองทุน 

ธนาคารจดัให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายในให้สอดคลอ้งกบั

กระบวนการกาํกบัดูแลของ ธปท. และมีการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าความตอ้งการ

เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและของธนาคารทั้งในปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบั

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกลุ่มธุรกิจทางการเงินและของธนาคาร  

ธนาคารดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 โดย

ดาํรงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียง ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ี ธปท. 

กาํหนด ซ่ึงธนาคารถูกกาํหนดให้คาํนวณเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III โดยองคป์ระกอบของ

เงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ในรายงานการกาํกบัแบบรวมกลุ่มและ   

งบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํแนกไดด้งัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 Basel III 

 รายงานการกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    

     ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 73,558  73,558 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 52,879  52,879 

     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,007  5,007 

     กาํไรสะสมคงเหลือหลงัการจดัสรร 78,166  78,166 

     รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 8,380  8,590 

     รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (5,218)  (5,218) 

     หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (21,613)  (21,056) 

        รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 191,159  191,926 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 971  1,307 

     รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 192,130  193,233 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 59,282  58,936 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 269,833  252,169 

 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ) 

 
ขั้นตํา่ตามที ่ธปท. กาํหนด* 

Basel III 

 รายงานการกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 

 31 มนีาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

31 มนีาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน 
6.375 5.75 12.31 12.56 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
7.875 7.25 12.37 12.64 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
10.375 9.75 16.19 16.50 

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือ

รองรับการ ใหสิ้นเช่ือฯ แก่กลุ่มลูกหน้ีราย
  251,412 252,169 
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ใหญ่ (ลา้นบาท) 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกั

เงินกองทุนส่วน เพิม่ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
  16.19 16.50 

* ธปท. กาํหนดให้ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนข้ึนตํ่าในอตัรา ร้อยละ 8.5 และทยอยดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับผล ขาดทุนในภาวะวิกฤต ในอตัราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 

2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

ธปท.ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (“D-SIBs”) 

เพ่ือใหธ้นาคาร พาณิชยด์งักล่าวมีความสามารถในการรองรับความเสียหายไดม้ากข้ึน ธปท.ไดก้าํหนดธนาคาร

เป็น D-SIBs และตอ้งดาํรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับความเสียหายในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของอีกร้อยละ 1 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยดาํรงท่ีอตัราร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

และดาํรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 Basel III 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    

     ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 73,558  73,558 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 52,879  52,879 

     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,007  5,007 

     กาํไรสะสมคงเหลือหลงัการจดัสรร 44,704  44,704 

     รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 9,063  8,938 

     รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (5,218)  (5,218) 

     หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (12,614)  (12,337) 

        รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 167,379  167,531 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -  - 

     รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 167,379  167,531 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 54,082  51,502 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 221,461  219,033 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ) 

 
ขั้นตํา่ตามที ่ธปท. กาํหนด* 

Basel III 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

31 มนีาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน 
6.375 5.75 11.80 11.97 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
7.875 7.25 11.80 11.97 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
10.375 9.75 15.61 15.65 

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือ

รองรับการ ใหสิ้นเช่ือฯ แก่กลุ่มลูกหน้ีราย

ใหญ่ (ลา้นบาท) 

  221,461 219,033 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกั

เงินกองทุนส่วน เพิม่ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
  15.61 15.65 

* ธปท. กาํหนดให้ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าในอตัรา ร้อยละ 8.5 และทยอยดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต ในอตัราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 

2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

ธปท.ไดก้าหนดหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (“D-SIBs”) 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยด์งักล่าวมีความสามารถในการรองรับความเสียหายไดม้ากข้ึน ธปท.ไดก้าํหนดธนาคาร

เป็น D-SIBs และตอ้งดาํรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับความเสียหายในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของอีกร้อยละ 1 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งสิเน โดยทยอยดาํรงท่ีอตัราร้อยละ 0.5 ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

และดาํรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศของ ธปท. เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชย ์ 

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล   www.krungsri.com  

วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล  27 เมษายน 2561  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี    31 ธนัวาคม 2560 



57 

 

 

 

7. ข้อมูลเพิม่เติม 

7.1 ข้อมลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

7.1.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 

2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า เงิน

ลงทุนเพิม่ข้ึน (ลดลง) 
112 (12) 112 (12) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารในส่วนท่ี 

ตีราคาเพ่ิมโดยนาํไปบนัทึกหกัจากสาํรอง 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร 

(79) (80) (79) (80) 

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดม้าจากการชาํระหน้ี 2,325 1,751 1,657 1,092 

ท่ีดินและอาคารท่ีโอนเป็นทรัพยสิ์น            

รอการขาย 
10 - 10 - 

 

7.1.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2561  2560  2561  2560 

ยอดตน้งวด 142,890  160,356  112,005  133,949 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 28,387  13,534  10,987  12,975 

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดอ่ืน 2  9  -  - 

ยอดปลายงวด 171,275  173,899  122,992  146,924 

 

7.1.3 กาํไร (ขาดทุน ) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ียงัไม่

เกิดข้ึนในการจัดทาํงบกระแสเงินสด กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงถือตามเกณฑเ์งินสด ส่วนกาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่า
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เงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนนั้นถือตามผลต่างจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายการบญัชี ซ่ึงถือเป็น

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

7.2 เงินลงทุนสุทธิ 

เงินลงทุนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่ 

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 293 - - 293 355 - - 355 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 104 1 (1) 103 - - - - 

 397 1 (2) 396 355 - - 355 

     หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (1)   - -   - 

          รวม 396   396 355   355 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 45,347 163 - 45,510 51,612 235 - 51,847 

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 9,499 406 - 9,905 10,601 392 - 10,993 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 4,829 859 (205) 5,483 3,757 605 (121) 4,241 

 59,675 1,428 (205) 60,898 65,970 1,232 (121) 67,081 

     บวก ค่าเผ!ือการปรับมูลค่า 296   - 1,111   - 

     หกั ค่าเผ!ือการดอ้ยค่า (284)   (284) (284)   (284) 

          รวม 60,614   60,614 66,797   66,797 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ

กาํหนด         

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,000    16,000    

     เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน

มา 389    452    

 16,389    16,452    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (14)    (14)    
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          รวม 16,375    16,438    

เงนิลงทุนทัว่ไป         

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 524    525    

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1    3    

 525    528    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (184)    (184)    

          รวม 341    344    

          รวมเงนิลงทุนสุทธิ 77,726    83,934    

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่ 

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 293 - - 293 355 - - 355 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 99 1 (1) 103 - - - - 

 392 1 (2) 396 355 - - 355 

     หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (1)   - -   - 

          รวม 391   396 355   355 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 45,347 163 - 45,510 51,612 235 - 51,847 

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 9,220 406 - 9,905 10,322 392 - 10,714 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 4,829 859 (205) 5,483 3,757 605 (121) 4,241 

 59,396 1,428 (205) 60,898 65,691 1,232 (121) 66,802 

     บวก ค่าเผ!ือการปรับมูลค่า 1,223   - 1,111   - 

     หกั ค่าเผ!ือการดอ้ยค่า (5)   (284) (284)   (284) 

          รวม 60,614   60,614 66,797   66,797 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ

กาํหนด         

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,000    16,000    

     เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน

มา 389    452    
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 16,389    16,452    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (14)    (14)    

          รวม 16,375    16,438    

เงนิลงทุนทัว่ไป         

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 275    278    

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1    3    

 276    281    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (168)    (168)    

          รวม 108    113    

          รวมเงนิลงทุนสุทธิ 77,488    83,703    

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนทัว่ไปใน

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน ตลท. ในงบการเงินรวม 

จาํนวน 2 บริษทั และ 3 บริษทั ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 1 บริษทั มูลค่าเงิน

ลงทุนตาม ราคาทุน 12 ลา้นบาท มูลค่าตามราคาตลาด 0 บาท 

 

7.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

      งบการเงนิรวม 

      31 มนีาคม 2561 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น

และสิทธิออกเสียง

ของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีร

าค
าทุ

น
) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีส่

วน
ได้

เสี
ย)

 

เง
นิ

ปั
น

ผล
 

การร่วมค้า        

บริษท ัเทสโก ้คาร์ด  

เซอร์วสิเซส จาํกดั(1) 

สินเช่ือบตัร

เครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 

หุน้สามญั 2,080 50.00 1,040 2,084 - 

บริษท ัเทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัชีวติ 

 

หุน้สามญั 12 50.00 - 61 - 

บริษท ัเทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัวนิาศ
หุน้สามญั 107 50.00 - 190 - 
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ภยั 

เงนิลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ     1,040 2,335 - 

หน่วย : ล้านบาท 

      งบการเงนิรวม 

      31 ธันวาคม 2560 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น

และสิทธิออกเสียง

ของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีร

าค
าทุ

น
) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีส่

วน
ได้

เสี
ย)

 

เง
นิ

ปั
น

ผล
 

การร่วมค้า        

บริษท ัเทสโก ้คาร์ด  

เซอร์วสิเซส จาํกดั(1) 

สินเช่ือบตัร

เครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 

หุน้สามญั 2,080 50.00 1,040 2,000 - 

บริษท ัเทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัชีวติ 

 

หุน้สามญั 12 50.00 - 60 - 

บริษท ัเทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัวนิาศ

ภยั 

หุน้สามญั 107 50.00 - 162 - 

เงนิลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ     1,040 2,222 - 
(1) ถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั 
(2) ถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั เทสโก คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 มนีาคม 2561  

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อกและ

เรียกชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้นและ

สิทธิออกเสียงของ

ธนาคาร (ร้อยละ) 

เงนิลงทุน 

(วธีิราคาทุน) 

เงนิปันผล 

บริษทัย่อย       

     บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง 

จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 1,235 99.99 3,929 - 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส 

จาํกดั (มหาชน) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 25,545 100.00 19,880 - 
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     บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และสินเช่ือ

รถจกัรยานยนต ์

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 
3,290 100.00 

3,126 

1 

-  

- 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิ

เซส จาํกดั  

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,925 100.00 11,941 - 

     บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส 

จาํกดั 

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 2,458 100.00 2,581 - 

     บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,906 100.00 6,275 - 

     บริษทั รักษาความปลอดภยั สยาม

เรียลต้ี แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 

ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ

ใหบ้ริการดา้นบุคลากร 
หุน้สามญั 100 100.00 100 - 

     บริษทั โทเทิล เซอร์วสิเซส โซลูชัน่ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามทวง

หน้ี 
หุน้สามญั 401 100.00 1,614 - 

     บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุง

ศรี จาํกดั 

จดัการกองทุน 
หุน้สามญั 350 76.59 205 - 

     บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั 

บริหารสินทรัพย ์
หุน้สามญั 2,700 100.00 4,565 - 

     บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์
หุน้สามญั 1,350 99.84 1,497 - 

     บริษทั กรุงศรี แฟ็กเตอริง จาํกดั 
รับโอนสิทธิเรียกร้อง

ลูกหน้ี 
หุน้สามญั 300 100.00 300 - 

     บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุน้สามญั 700 100.00 700 - 

     Hattha Kaksekar Limited ไมโครไฟแนนซ์ หุน้สามญั 1,031 100.00 6,208 - 

     รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย    62,922 - 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (5,052) - 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ     57,870 - 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อกและ

เรียกชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้นและ

สิทธิออกเสียงของ

ธนาคาร (ร้อยละ) 

เงนิลงทุน 

(วธีิราคาทุน) 

เงนิปันผล 

บริษทัย่อย       

     บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง 

จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 1,235 99.99 3,929 - 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส 

จาํกดั (มหาชน) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 25,545 100.00 19,880 2,759 

     บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และสินเช่ือ

รถจกัรยานยนต ์

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 
3,290 100.00 

3,126 

1 

-  

- 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิ

เซส จาํกดั  

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,925 100.00 11,941 - 

     บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส 

จาํกดั 

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 2,458 100.00 2,581 - 

     บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,906 100.00 6,275 - 

     บริษทั รักษาความปลอดภยั สยาม

เรียลต้ี แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 

ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ

ใหบ้ริการดา้นบุคลากร 
หุน้สามญั 100 100.00 100 - 

     บริษทั โทเทิล เซอร์วสิเซส โซลูชัน่ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามทวง

หน้ี 
หุน้สามญั 401 100.00 1,614 - 

     บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุง

ศรี จาํกดั 

จดัการกองทุน 
หุน้สามญั 350 76.59 205 268 

     บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั 

บริหารสินทรัพย ์
หุน้สามญั 2,700 100.00 4,565 - 

     บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์
หุน้สามญั 1,350 99.84 1,497 - 
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     บริษทั กรุงศรี แฟ็กเตอริง จาํกดั 
รับโอนสิทธิเรียกร้อง

ลูกหน้ี 
หุน้สามญั 300 100.00 300 - 

     บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุน้สามญั 700 100.00 700 - 

     Hattha Kaksekar Limited ไมโครไฟแนนซ์ หุน้สามญั 1,031 100.00 6,208 - 

     รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย    62,922 3,027 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (5,052) - 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ     57,870 3,027 

 

การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

หน่วย : ล้านบาท 

 2561  2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 35  35 

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงิน

สดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

     หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -  17 

     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย -  3 

     กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (44)  (12) 

     ค่าใชจ่้ายจากผลประโยชน์พนกังาน 2  4 

     รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (13)  (36) 

     เงินสดรับดอกเบ้ีย 13  36 

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1)  (1) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 

(8)  46 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง    

     เงินลงทุนในลูกหน้ี 13  5 
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     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี -  1 

     ทรัพยสิ์นรอการขาย 80  41 

     สินทรัพยอ่ื์น 1  19 

หน้ีสินดาํเนินงานลดลง    

     หน้ีสินอ่ืน (32)  (40) 

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 54  72 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -  - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึนสุทธิ 54  72 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,429  957 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 1,483  1,029 

 

7.4 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

1) จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

31 มนีาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินเบิกเกินบญัชี 61,180 60,432 61,131 60,382 

เงินใหกู้ย้มื 812,915 792,493 797,455 810,399 

ตัว๋เงิน 277,555 283,266 279,609 285,321 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 421,484 400,930 334,222 309,557 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 14,473 14,707 4,316 3,923 

ลูกหน้ีบตัรเครดิต 53,071 62,007 - - 

อ่ืน ๆ 5,763 5,523 4,230 4,030 

     รวม 1,646,441 1,619,358 1,480,963 1,473,612 
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หกั รายไดร้อตดับญัชี (73,391) (68,954) (55,281) (50,190) 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจาก     

          รายไดร้อตดับญัชี 1,573,050 1,550,404 1,425,682 1,423,422 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,148 3,917 2,538 2,296 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายได ้     

          รอตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 1,577,198 1,554,321 1,428,220 1,425,718 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ     

     1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

          - รายสินเช่ือ (26,904) (26,805) (21,879) (21,992) 

          - รายกลุ่ม (9,300) (8,916) (7,490) (6,984) 

     2. เงินสาํรองส่วนเกิน (21,000) (18,452) (12,097) (9,518) 

หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า     

          จากการปรับโครงสร้างหนี (1,295) (1,303) (52) (48) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ 1,518,699 1,498,845 1,386,702 1,387,176 

 

2) จาํแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,485,675 11,358 1,497,033 1,452,878 11,159 1,464,037 

เงินดอลลาร์สหรัฐ 44,166 26,914 71,080 55,437 26,225 81,662 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 1,131 3,806 4,937 980 3,725 4,705 

รวม 1,530,972 42,078 1,573,050 1,509,295 41,109 1,550,404 
6.  

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,358,518 10,564 1,369,082 1,345,001 10,426 1,355,427 

เงินดอลลาร์สหรัฐ 44,166 8,791 52,957 55,437 8,983 64,420 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 1,131 2,512 3,643 980 2,595 3,575 
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รวม 1,403,815 21,867 1,425,682 1,401,418 22,004 1,423,422 

3) จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั้น 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  

31 มนีาคม 2561 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 18,557 1,128 109 96 821 20,711 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 361,928 15,493 2,504 3,050 9,185 392,160 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 97,092 4,076 567 551 1,471 103,757 

การสาธารณูปโภคและบริการ 140,019 10,664 164 213 1,804 152,864 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 214,165 2,779 979 1,328 3,219 222,470 

อ่ืน ๆ 646,781 22,852 5,135 2,571 3,749 681,088 

รวม 1,478,542 56,992 9,458 7,809 20,249 1,573,050 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  

31 ธันวาคม 2560 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 18,510 1,080 109 121 800 20,620 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 371,182 12,402 3,396 2,620 8,803 398,403 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 89,539 3,946 806 374 1,541 96,206 

การสาธารณูปโภคและบริการ 138,883 10,781 270 244 1,693 151,871 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 209,100 2,749 1,238 1,191 2,820 217,098 

อ่ืน ๆ 631,929 22,681 5,460 2,471 3,665 666,206 

รวม 1,459,143 53,639 11,279 7,021 19,322 1,550,404 
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4) จาํแนกตามประเภทการจดัชั้น 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 มนีาคม 2561) 

 เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน

การตั้งค่าเผือ่

หนีส้งสัยจะสูญ 

อตัราทีใ่ช้ในการตั้ง

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะ

สูญ (3) (ร้อยละ) 

ค่าเผือ่หนีส้งสัย

จะสูญ (4) 

1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     จดัชั้นปกติ 1,482,419 995,978 1, 2 12,218 

     จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 57,263 42,740 2, 16 3,114 

     จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 9,458 6,719 50, 100 4,914 

     จดัชั้นสงสัย 7,809 5,188 44, 100 4,263 

     จดัชั้นสงสัยจะสูญ 20,249 9,728 100 11,695 

รวม 1,577,198 1,060,353  36,204 (1) 

2. สาํรองส่วนเกิน    21,000 (2) 

รวม    57,204 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน

การตั้งค่าเผือ่

หนีส้งสัยจะสูญ 

อตัราทีใ่ช้ในการตั้ง

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะ

สูญ (3) (ร้อยละ) 

ค่าเผือ่หนีส้งสัย

จะสูญ (4) 

1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     จดัชั้นปกติ 1,462,823 985,804 1, 2 11,863 

     จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 53,876 39,273 2,15 2,998 

     จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 11,279 7,561 50,100 5,938 

     จดัชั้นสงสัย 7,021 4,724 46,100 3,902 

     จดัชั้นสงสัยจะสูญ 19,322 9,251 100 11,020 

รวม 1,554,321 1,046,613  35,721(1)
 

2. สาํรองส่วนเกิน    18,452(2)
 

รวม    54,173 
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(1) รวมคาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีไดม้าจากการกนัสาํรองแบบกลุ่มลกูหน้ี (Collective Approach) สาํหรับเงินให้

สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 9,300 ลา้นบาท และ 

8,916 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(2) รวมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ร้อยละ 1 ของ 72,041 ลา้นบาท และ 102,882 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท และ 1,029 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซ่ึงไมไดถ้กูตดัรายการระหวา่งกนั แต่บนัทึกไวเ้ป็นสาํรองส่วนเกินในงบการเงินรวม  
(3) อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นอตัราขั้นตํ่าตามท่ี ธปท. กาํหนดสาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

และอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณตามวธีิการกนสาํรองเป็นกลุ่มลกูหน้ี 
(4) ไม่รวมค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

จาํนวน 1,295 ลา้นบาท และ 1,303 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไม่รวมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของรายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาดเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 410 ลา้นบาท และ 366           

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย ์           

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั มีเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสรุปได้

ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 31 มนีาคม 2561 

 ธนาคาร บบส.กรุงศรีอยุธยา ธนาคารและ บบส. 

กรุงศรีอยุธยา 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 30,615 478 31,093 

คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินใหสิ้นเช่ือ 1.73 100.00 1.76 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ 14,309 321 14,630 

คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ 0.82 100.00 0.84 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 31ธันวาคม 2560 

 ธนาคาร บบส.กรุงศรีอยุธยา ธนาคารและ บบส. 

กรุงศรีอยุธยา 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 30,419 491 30,910 

คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินใหสิ้นเช่ือ 1.78 100.00 1.81 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ 14,279 334 14,613 
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คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ 0.85 100.00 0.86 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพของธนาคาร และ

บริษทัยอ่ยทุกแห่ง มีจาํนวน 37,516 ลา้นบาท และ 37,622 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

5) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษทั

ยอ่ยมีหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 2561 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 2560 

วธีิการปรับโครงสร้างหนี 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี ้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้างหนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 4,828 889 - - 6,170 1,015 - - 

การลดเงินตน้และดอกเบ้ีย 1,914 95 - - 1,881 90 - - 

การปรับโครงสร้าง 

ในหลายลกัษณะ 
259 1,247 - - 242 981 - - 

รวม 7,001 2,231  - 8,293 2,086  - 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีคาํนวณ 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสําหรับลูกหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข       

การชําระหน้ีโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญา        

ปรับโครงสร้างหน้ีคิดลดด้วยอัตราตลาดร่วมกับวิธีมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน โดย                     

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 2561 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 2560 

  

จํานวน

ราย 

จํานวนหนีต้ามบญัชี  

จํานวน

ราย 

จํานวนหนีต้ามบญัชี 

 อายุเฉลีย่ 

ของหนี ้

(ปี ) 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

หลงัปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

อายุเฉลีย่

ของหนี ้(ปี 

) 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

หลงัปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

วธีิมูลค่าปัจจุบนัของ 

กระแสเงินสดท่ีคาด

วา่จะไดรั้บใอนาคต 

4.82 4,718 428 424 4.67 6,026 640 633 

วธีิมูลค่ายติุธรรมของ 

หลกัประกนั 
8.78 110 461 461 9.23 144 375 375 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษทัย่อยไดบ้นัทึก 

รายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีและรายไดด้อกเบ้ียรับจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน     

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุด วนัที ่31 มนีาคม 

สําหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุด วนัที ่31 มนีาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 356 393 13 9 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากการปรับโครงสร้างหน้ี 284 236 194 147 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกยอดคงคา้ง 

ของลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีทั้งส้ิน และลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในงบแสดงฐานะ 

การเงิน ดงัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มนีาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

31 มนีาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ยอดคงคา้งของลกูหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีทั้งส้ิน 21,033 20,542 16,463 15,801 

ยอดคงคา้งของลกูหน้ีปรับโครงสร้างหน้ี 

ในระหวา่งงวด/ปี 
2,105 11,271 1,705 9,426 

 

6) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 มนีาคม 2561) 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกาํหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 102,171 240,625 93,161 435,957 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (73,356) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
   362,601 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (14,093) 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่า – สุทธิ    348,508 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกาํหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 100,122 231,619 83,896 415,637 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (68,929) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
   346,708 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (12,848) 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่า – สุทธิ    333,860 
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7.5 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 มนีาคม 2561) 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัย

จะสูญ 

สํารอง

ส่วนเกนิ 

รวม 

ยอดตน้งวด 11,863 2,998 5,938 3,902 11,020 18,452 54,173 

หน้ีสงสัยจะสูญ 375 293 573 1,135 1,351 2,554 6,281 

หน้ีสูญตดับญัชี (13) (177) (1,596) (770) (673) - (3,229) 

อ่ืน ๆ (7) - (1) (4) (3) (6) (21) 

ยอดปลายงวด 12,218 3,114 4,914 4,263 11,695 21,000 57,204 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 ปกต ิ กล่าวถงึเป็น

พเิศษ 

ตํ่ากว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

สํารอง

ส่วนเกนิ 

รวม 

ยอดตน้งวด 10,426 3,100 7,254 2,388 9,050 16,056 48,274 

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,579 468 4,866 4,416 7,845 2,407 21,581 

หน้ีสูญตดับญัชี (124) (570) (6,177) (2,886) (5,103) - (14,860) 

หน้ีสูญตดับญัชีจากการ

จาํหน่ายสินเช่ือท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้

(3) - (1) (11) (774) - (789) 

อ่ืน ๆ (15) -  (4) (5) 2 (11) (33) 

ยอดปลายปี 11,863 2,998 5,938 3,902 11,020 18,452 54,173 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณค่าเผือ่หน้ี

สงสยัจะสูญขั้นตํ่าตามแนวทางของ ธปท. ไวด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

31 มีนาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ* 37,910 37,389 29,832 29,389 

 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ* ในงบการเงินดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 31 มีนาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

งบการเงินรวม 58,910 55,841 

ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั 42,242 39,220 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 41,929 38,907 

* ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวขา้งตน้ประกอบดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง

หน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือและ 

ดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้น 

แนวทางปฏิบติัของ ตลท. ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2541 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของ

สินทรัพยแ์ละรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร  

31 มนีาคม 2561 

 จาํนวนราย มูลหนี ้ หลกัประกนั ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
6 1,167 673 510 

รวม 6 1,167 673 510 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร  

31 ธันวาคม 2560 

 จาํนวนราย มูลหนี ้ หลกัประกนั ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
5 1,180 673 524 

รวม 5 1,180 673 524 

 

7.6 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

31 มีนาคม

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ยอดตน้งวด/ปี 1,303 1,188 48 28 

เพิม่ข้ึน ระหวา่งงวด/ปี 356 1,512 13 39 

ตดัจาํหน่าย (364) (1,397) (9) (19) 

ยอดปลายงวด/ปี 1,295 1,303 52 48 
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7.7 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560          

มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงนิรวม 

    31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 สกุลเงนิ อตัรา

ดอกเบีย้(ร้อย

ละ) 

ครบกาํหนด ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ บาท 3.40 - 3.90 2570 41,985 - 41,985 41,985 - 41,985 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 
7.50 – 10.85 2562 - 2570 - 755 755 - 750 750 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ย

สิทธิ 
บาท 1.60 – 4.50 2561 - 2565 123,125 - 123,125 96,325 - 96,325 

ตัว๋แลกเงิน บาท - - 1 - 1 8 - 8 

เงินกูย้มือ่ืน บาท 0.00 – 9.00 2564 - 2566 2 275 277 2 276 278 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 
0.00 – 7.59 2561 - 2566 - 5,053 5,053 - 3,381 3,381 

 เรียล 10.25 -10.50 2561 - 63 63 - 66 66 

    165,113 6,146 171,259 138,320 4,546 142,866 

 

หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

    31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 สกุล

เงนิ 

อตัรา

ดอกเบีย้(ร้อย

ละ) 

ครบกาํหนด ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ บาท 3.40 - 3.90 2570 41,985 - 41,985 41,985 - 41,985 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บาท 1.85 - 2.25 2561 - 2565 81,000 - 81,000 70,000 - 70,000 

ตัว๋แลกเงิน บาท - - 1 - 1 8 - 8 

เงินกูย้มือ่ืน บาท 0.00 2566 2 - 2 2 - 2 

    122,988 - 122,988 111,995 - 111,995 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื มีดงัน้ี 
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1. เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2559 จาํนวน 10,000          

ลา้นบาท อาย ุ 10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน        

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอน                 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิก่อนวนัครบกาํหนดได ้ณ วนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัออก

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท.  

2. เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2560 จาํนวน 17,007 

ลา้นบาท อาย ุ10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.9 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ใน

เดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ย

สิทธิก่อน วนัครบกาหนดได ้ณ วนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูด้อ้ย

สิทธิ หากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท.  

3. เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 2/2560 จาํนวน 14,978 

ลา้นบาท อาย ุ 10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.4 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน                        

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กดูอ้ย

สิทธิก่อนวนัครบ กาําหนดได ้ ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือวนัครบ

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจากนั้นหากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 

 

7.8 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 

ยอดต้นปี  

1 มกราคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายปี  

31 ธันวาคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายงวด  

31 มนีาคม 

2561 

ประมาณการค่าใชจ่้ายภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงั 

ออกจากงาน 

5,241 80 5,321 118 5,439 

อ่ืน ๆ 2,092 55 2,147 6 2,153 

รวม 7,333 135 7,468 124 7,592 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

ยอดต้นปี  

1 มกราคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายปี  

31 ธันวาคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายงวด  

31 มนีาคม 

2561 

ประมาณการค่าใชจ่้ายภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงั 

ออกจากงาน 

4,480 51 4,531 90 4,621 

อ่ืน ๆ 1,976 43 2,019 (3) 2,016 

รวม 6,456 94 6,550 87 6,637 

 

7.9 เงินปันผล  

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 105 มีมติอนุมติัให้ธนาคาร

จ่ายเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจํานวน 

7,355,761,773 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวน 3,310 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 8/2560 มีมติอนุมติัให้

ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่     

ผูถื้อหุ้นจาํนวน 7,355,761,773 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจาํนวน 2,942 ลา้นบาท ซ่ึง

ธนาคารไดจ่้ายเงินปันผล ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 

 

7.10 สินทรัพย์ทีมี่ภาระผูกพนัและข้อจํากดั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัภาระผกูพนัอ่ืนกบัส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

7,079 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

7.11 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560            

มีดงัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

31 มนีาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 2,157 1,636 2,157 1,636 

การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 1,826 1,369 1,826 1,369 

ภาระตามตวัแลกเงินค่าสินคา้เขา้ 

ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 
1,335 1,437 1,335 1,437 

เลตเตอร์ออฟเครดิต 7,763 7,744 7,763 7,744 

ภาระผกูพนัอ่ืน     

     - วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 6,399 6,390 6,399 6,390 

     -วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 32,476 36,052 37,895 41,915 

     -การคํ้าประกนัอ่ืน 56,593 57,196 56,593 57,196 

     -อ่ืน ๆ 356 372 356 372 

รวม 108,905 112,196 114,324 118,059 

ธนาคารและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญารับบริการระบบสารสนเทศระยะยาวกับบริษทัใน

ประเทศแห่งหน่ึง โดยสัญญาจะส้ินสุดในปี 2566 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีตอ้งชาํระในอนาคต จาํนวน 814 

ลา้นบาท และ 1,034 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ี

จะตอ้งชาํระในอนาคตเก่ียวกบับริการระบบสารสนเทศเป็นจาํนวน 2,799 ลา้นบาท และ 2,659 

ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ี

จะตอ้งชาํระในอนาคตจากการทาํสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานเป็นจาํนวน 377 ลา้นบาท และ 

645 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

7.12 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ธนาคารมีรายการทางธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง

เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้และ/หรือการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนัและกบั
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีรายการเงินใหสิ้นเช่ือระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนธนาคารมีนโยบายการตั้งค่า

เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตาม เกณฑท่ี์กาหนดโดย ธปท. เช่นเดียวกบัลูกหน้ีทัว่ไป 

ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 8/2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเส่ียงของ         

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2560 กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผย

นโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด

จาก     การทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยธนาคารมีนโยบายท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. นโยบายการทาํธุรกรรมระหวา่งกนัภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   

การทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งมีเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนด รวมทั้งการคิด

อตัราดอกเบ้ียหรือค่าบริการเช่นเดียวกบัการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ทัว่ไปท่ีมีความเส่ียงระดบั

เดียวกนั  

2. นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารบริหารความเส่ียงโดยการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการบริหารความเส่ียง      

ด้านเครดิตในประเด็นสําคัญ ได้แก่ การควบคุมความเส่ียง การวัดความเส่ียง และ            

การติดตามความเส่ียง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์อง ธปท. 

รายการกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปน้ี 

7.12.1 สินทรัพย์ หน้ีสินและภาระผูกพันกับพนักงานชั้นบริหารตั้ งแต่ระดับผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปและผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปในสายงานการเงินและ

บญัชีและแก่กิจการท่ีธนาคารและ/หรือกรรมการและ/หรือบุคคลดงักล่าวถือหุน้ธนาคาร

และ/หรือบริษทัท่ีกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ของธนาคารมีอาํนาจออกเสียงอยา่งเป็น

สาระสําคญัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงนิรวม (31 มนีาคม 2561) 

 รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(สินทรัพย์) 

เงนิให้สินเช่ือ ดอกเบีย้ 

ค้างรับ 

สินทรัพย์ 

ตราสาร 

อนุพนัธ์ 

สินทรัพย์อืน่ เงนิรับฝาก รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(หนีสิ้น) 

หนีสิ้น

ตราสาร

อนุพนัธ์ 

หนีสิ้นอืน่ ตราสาร

อนุพนัธ์ 

(ราคาตาม 

สัญญา) 

ภาระผูกพนั 

บริษทัแม่            

     ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั 10,190 - - 2,674 488 - 194,083 1,676 1,656 328,228 6,239 

รวม 10,190 - - 2,674 488 - 194,083 1,676 1,656 328,228 6,239 

การร่วมค้า            

     บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั - 7,673 19 - 100 356 - - 1 - - 

     บริษทั เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์  โบรคเกอร์ 

จาํกดั 
- - - - 2 140 - - - - - 

     บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 

จาํกด 
- - - - 3 552 - - 3 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (77) - - - - - - - - - 

รวม - 7,596 19 - 105 1,048 - - 4 - - 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยการมผู้ีถือหุ้นหรือ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั 
1 8,875 37 791 23 8,799 119 9 24 17,943 1,279 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (83) - - - - - - - - - 

รวม 1 8,792 37 791 23 8,799 119 9 24 17,943 1,279 

บุคคลและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั - 457 - - - 4,090 - - 1,058 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - - - - - - - - 

รวม - 457 - - - 4,090 - - 1,058 - - 

รวม 10,191 16,845 56 3,465 616 13,937 194,202 1,685 2,742 346,171 7,518 
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 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(สินทรัพย์) 

เงนิให้สินเช่ือ ดอกเบีย้ 

ค้างรับ 

สินทรัพย์ 

ตราสาร 

อนุพนัธ์ 

สินทรัพย์อืน่ เงนิรับฝาก รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(หนีสิ้น) 

หนีสิ้น

ตราสาร

อนุพนัธ์ 

หนีสิ้นอืน่ ตราสาร

อนุพนัธ์ 

(ราคาตาม 

สัญญา) 

ภาระผูกพนั 

บริษทัแม่            

     MUFG Bank, Ltd. (เดิมช่ือ ธนาคารแห่ง

โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั) 
11,889 - - 1,987 458 - 211,311 1,429 1,430 308,370 7,115 

รวม 11,889 - - 1,987 458 - 211,311 1,429 1,430 308,370 7,115 

การร่วมค้า            

     บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั - 10,006 21 - 279 402 - - 1 - - 

     บริษทั เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์  โบรคเกอร์ 

จาํกดั 
- - - - 5 136 - - - - - 

     บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 

จาํกด 
- - - - 9 574 - - 2 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (100) - - - - - - - - - 

รวม - 9,906 21 - 293 1,112   3   

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยการมผู้ีถือหุ้นหรือ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั 
4 7,728 25 621 16 9,265 172 50 11 18,320 1,471 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (72) - - - - - - - - - 

รวม 4 7,656 25 621 16 9,265 172 50 11 18,320 1,471 

บุคคลและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั - 468 - - - 4,665 - - 774 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - - - - - - - - 

รวม - 468 - - - 4,665 - - 774 - - 

รวม 11,893 18,030 46 2,608 557 15,042 211,483 1,479 2,218 326,690 8,586 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารคิดดอกเบ้ียกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัในอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 28.02 ต่อปี และ อตัราร้อยละ 0.75 ถึง 26.47 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงิน

ใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท และ 1,029 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายการน้ี ไม่ไดถู้ก

ตดัรายการระหวา่งกนั แต่บนัทึกไวเ้ป็นสาํรองส่วนเกินในงบการเงินรวม 

7.12.2 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ตามท่ีแสดงในหมายเหตุขอ้ 7.3 

และ มีเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

    31 มนีาคม 2561 31ธันวาคม 2560 

 

ประเภท

กจิการ 

ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน 

วธีิราคาทุน 

เงนิปันผล เงนิลงทุน 

วธีิราคาทุน 

เงนิปันผล 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ศรีอยธุยา 

แคปปิตอล จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทัเพือ่

การลงทุน 250 8.50 326 - 326 37 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (5) - (5) - 

เงนิลงทุนในบริษทัที่

เกีย่วข้องกนัสุทธิ 

 
  321 - 321 37 

 

7.12.3 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งธนาคารกบับริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 2561 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 2560 

 รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย 

 
ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่ 

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่ 

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่

ดอกเบีย้ 

บริษทัแม่         

     ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ 

ยเูอฟเจ จาํกดั 
7 (107) 996 128 - 219 702 97 

รวม 7 (107) 996 128 - 219 702 97 

การร่วมค้า         
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     บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิ

เซส จาํกดั 
58 77 - 2 54 119 - 1 

     บริษทั เทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์  โบรคเกอร์ จาํกดั 
- 2 - - - 2 - - 

     บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกด 
- 6 1 - - 6 1 - 

รวม 58 85 1 2 54 127 1 1 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยการมผู้ี

ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

50 266 15 86 92 590 22 83 

รวม 50 266 15 86 92 590 22 83 

บุคคลและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กนั 
5 2 7 1 4 1 2 - 

รวม 119 245 1,019 217 150 937 727 181 

 

7.12.4 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทน                

ท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารสําคญั ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง                

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ยวกบบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 

สาหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 514 475 292 307 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 15 14 10 10 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ๆ - 17 - 15 

รวม 529 506 302 332 

 

7.12.5 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยได้มี    

การทาํสัญญาให้บริการในการเรียกเก็บหน้ีและบริการอ่ืนระหว่างกนัเป็นจาํนวน 241 

ลา้นบาท และ 236 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีการทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีและยานพาหนะ 

และค่าบริการ อ่ืนระหวา่งกนัเป็นจาํนวน 19 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

7.12.6 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยได้มี     

การทาํสญัญาใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยแีละซอฟแวร์ระหวา่งกนัเป็นจาํนวน 14 ลา้นบาท 

และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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7.12.7 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 รายการระหว่างกนั

ของบริษทัย่อยท่ีเก่ียวกบัสัญญาการให้บริการระหว่างกนัมีจาํนวน 363 ลา้นบาท และ 

362 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

7.13 ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ อ่ืนแก่กรรมการและผู ้บริหาร 

นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผกูพนัตามสัญญาจา้งงาน

และสิทธิประโยชน์อ่ืน ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีการขายให้หรือให้เช่าทรัพย์สินใดๆ          

แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์นใดๆ  

จากบุคคลดงักล่าวนั้น ยกเวน้ในระหวา่ง งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ย

ของธนาคารได้จาํหน่ายทรัพยสิ์นให้แก่ผูบ้ริหาร ในราคา 2 ลา้นบาท โดยมีราคาตามบญัชี        

ณ วนัโอนเท่ากบั 1 ลา้นบาท 

 

7.14 ส่วนงานดําเนินงาน  

การจาํแนกส่วนงานทางธุรกิจไดจ้ดัทาํข้ึนตามเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจดัทาํรายงานภายในท่ี

เสนอต่อผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัยอ่ยท่ีสะทอ้นจากโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร 

ผลการดาํเนินงาน จาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจท่ีนําเสนอต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุด         

ดา้นการดาํเนินงานเพื่อใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผล                 

การปฏิบัติงานของส่วนงาน ดําเนินงานมีการวัดค่าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน              

ทางการเงินไทย โดยมีการปรับบางประการใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑห์รือแนวปฏิบติัในการจดัทาํ

บญัชีเพื่อการจดัการภายใน โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามแต่ละส่วนงานดงักล่าวจะเป็น

จาํนวนเงินหลงัการจดัสรรค่าใชจ่้ายส่วนกลาง รายไดจ้ากการลงทุน และการกาํหนดราคาโอน

ระหว่างกนัตามความเหมาะสม สาํหรับการทาํธุรกรรมระหว่างส่วนงานอยูบ่นพื้นฐานเดียวกนั

กบัการทาํธุรกรรมกับบุคคลอ่ืนทัว่ไปและจะมีการตดัรายการระหว่างกนออกในการจดัทาํ     

งบการเงินรวม 

ส่วนงานทางธุรกิจต่างๆ มีการจาํแนกไวด้งัน้ี 

ภาครายย่อย: เป็นการให้บริการทางธนาคารและการเงินท่ีมีความหลากหลายแก่ลูกคา้    

รายย่อยทัว่ไป โดยมีการเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นบริการทางดา้น

การรับฝากเงินทั้งในรูปเงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ ตัว๋แลกเงิน 

การให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือบัตรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือผ่อนชําระสินค้า            

การใหเ้ช่าซ้ือและลีสซ่ิง การบริหารจดัการทรัพยสิ์นใหก้บัลูกคา้ และธุรกิจประกนั  
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ภาคธุรกิจ: เป็นการเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกคา้สถาบนั ทั้งท่ีเป็น

ลูกคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกคา้สถาบนัการเงิน ผลิตภณัฑ์และบริการ

ดงักล่าว ไดแ้ก่ การให้สินเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน การบริหารจดัการเงินให้กบัลูกคา้ 

สินเช่ือเพื่อการค้า การบริการธุรกรรมการเงิน การให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และ

ผลิตภณัฑก์ารบริหารเงิน 

ธุรกิจดา้นอ่ืน: ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ท่ีมิไดร้วมอยูใ่น

ส่วนงานทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการตดัรายการระหวา่งกนัในการจดัทาํงบการเงินรวม 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที  31 มีนาคม 2561 และ 2560 และ ธนาคารไม่มีรายได ้   

จากการทาํธุรกรรมกับลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้ งแต่ร้อยละ 10       

ข้ึนไปของรายได้รวม ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ ๆ รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 12,654 5,371 (3) 18,022 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 6,898 2,334 (367) 8,865 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 19,552 7,705 (370) 26,887 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 9,273 2,873 253 12,399 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,249 (148) 2,582 6,683 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 6,030 4,980 (3,205) 7,805 

ภาษีเงินได ้ 1,194 914 (592) 1,516 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,836 4,066 (2,613) 6,289 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ ๆ รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 11,060 5,402 21 16,483 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 5,984 2,035 (343) 7,676 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 17,044 7,437 (322) 24,159 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 8,531 2,765 485 11,781 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,656 780 807 5,243 
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กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 4,857 3,892 (1,614) 7,135 

ภาษีเงินได ้ 979 734 (308) 1,405 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,878 3,158 (1,306) 5,730 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 834,780 1,468,303 (142,855) 2,160,228 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 820,603 1,441,891 (173,722) 2,088,772 

 

7.15 ฐานะและผลการดําเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

(1) ฐานะจาํแนกตามประเภทธุรกรรม 

ฐานะท่ีสําคญัจาํแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 มนีาคม 2561) 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

สินทรัพยร์วม 2,132,246 39,860 (11,878) 2,160,228 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  

(ดา้นสินทรัพย)์ 
385,800 7,482 - 393,282 

เงินลงทุนสุทธิ* 80,060 1 - 80,061 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,493,298 25,401 - 1,518,699 

เงินรับฝาก 1,355,694 13,733 - 1,369,427 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

 (ดา้นหน้ีสิน) 
263,231 5,180 - 268,411 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 164,176 7,083 - 171,259 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

สินทรัพยร์วม 2,062,031 39,196 (12,455) 2,088,772 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  

(ดา้นสินทรัพย)์ 
323,049 7,748 - 330,797 

เงินลงทุนสุทธิ* 86,156 1 - 86,157 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,474,719 24,126 - 1,498,845 

เงินรับฝาก 1,305,174 14,055 - 1,319,229 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

 (ดา้นหน้ีสิน) 
274,989 4,732 - 279,721 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 137,045 5,821 - 142,866 

 

(2) ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามธุรกรรม 

ผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัจาํแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศสาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 24,595 1,006 (76) 25,525 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,205 375 (78) 7,502 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 17,390 631 2 18,023 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,301 19 - 5,320 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 5,727 25 (2,208) 3,544 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 20,881 411 (2,210) 19,082 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 7,537 264 4 7,805 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 21,888 902 (27) 22,763 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,942 364 (27) 6,279 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 15,946 538 - 16,484 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,640 29 - 4,669 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 4,371 38 (1,402) 3,007 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 18,060 367 (1,402) 17,025 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 6,897 238 - 7,135 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสาํนกังานใหญ่และสาขาหรือระหว่างสาขาดว้ยกนัใชเ้กณฑท่ี์

กาํหนดข้ึนโดยสาํนกังานใหญ่ซ่ึงเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัตน้ทุน 

 

7.16 รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,703 590 1,701 585 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 8 42 8 42 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 350 644 350 644 

เงินใหสิ้นเช่ือ 16,265 14,895 11,161 10,822 

การใหเ้ช่าซ่ือและสัญญาเช่าการเงิน 7,199 6,592 4,482 3,292 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 25,525 22,763 17,702 15,385 
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7.17 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 

 2561 2560 2561 2560 

เงินรับฝาก 3,531 2,993 3,361 2,776 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,275 944 1,274 944 

เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
1,638 1,361 1,638 1,361 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     

     - หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 396 282 375 258 

     - อ่ืน ๆ 641 692 395 473 

ค่าธรรมเนียมในการกยูมืเงิน 16 3 1 1 

อ่ืน ๆ 5 4 2 1 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,502 6,279 7,046 5,814 

 

7.18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 106 มีมติอนุมติัให้ธนาคาร

จ่ายเงินปันผลสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจํานวน 

7,355,761,773 หุ้น ในอตัรา หุ้นละ 0.45 บาท เป็นจาํนวน 3,310 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารจะจ่าย 

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

 

7.19 การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียน                  

ในราชอาณาจกัรไทย โดยมีสาํนักงานใหญ่อยู่ท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง             

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยเ์ป็นกิจกรรมหลกัโดยมีสาขาอยู่

ทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางประเทศ  บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุดของ

ธนาคารคือ MUFG Bank, Ltd. (เดิมช่ือ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิ ชิ ยเูอฟเจ จาํกดั) และบริษทั 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ตามลาํดบั ทั้งสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น ณ           

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีบริษทัยอ่ย จาํนวน 17 บริษทั ดงัน้ี 

1.1 บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเมน้ท์ ลีสซิง จาํกัด จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 

กรกฎาคม 2534 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยู่จดทะเบียนจากเลขท่ี 1222       

ชั้น 16 อาคารธนาคารกรุงศรี อยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ถนนพระรามท่ี 3        

แ ข ว ง บ า ง โ พ ง พ า ง  เ ข ต ย า น น า ว า  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ป็ น เ ล ข ท่ี  550                                                      

อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ 

1.2 บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 

27 พฤศจิกายน 2538 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 87/2 

ชั้น 26, 30 และ 48 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี                  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 16                      

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้

สินเช่ือเช่าซ้ือยานพาหนะ สินเช่ือแบบลีสซ่ิงและสินเช่ือรีไฟแนนซ์แก่บุคคลธรรมดาและ

บริษทัทัว่ไป 

1.3 บริษัท เงินติดล้อ จาํกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2549                        

ในเดือนเมษายน 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 89/170 ชั้น 4, 5, 9 และชั้น 10 

อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 

428 อาคารอารีย ์ฮิลล ์ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

และมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์และสินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ 
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1.4 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกัด จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 

พฤศจิกายน 2537 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 ชั้น 

1-6 และชั้น 8-11 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซนัส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี              

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้บริการสินเช่ือ      

บตัรเครดิตและสินเช่ือบุคคล  

1.5 บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 

2538 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 ชั้น 1-6 และชั้น 

8 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร  เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้บริการสินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล  

1.6 บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2539 ใน

เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยูจ่ดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 ชั้น 1-6 และชั้น 8-11 

อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้บริการสินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล  

1.7 บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย

เม่ือวนัที 20 มิถุนายน 2531โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3        

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเก่ียวกบัการเช่าหรือ

ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละใหบ้ริการดา้นบุคลากร 

1.8 บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยเป็น

บริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2540 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 2/3 หมู่ 14 

อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตาํบลบางแก้ว อาํเภอบางพลี                

จงัหวดัสมุทรปราการ และมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อใหบ้ริการติดตามทวงหน้ี  

1.9 บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 19 

ธนัวาคม 2539 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2      

โซนเอ, ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจ จดัการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล  
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1.10 บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยุธยา จาํกัด จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 

สิงหาคม 2543 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับโอน

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินเพือการบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป  

1.11 บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 16 

เมษายน 2547 โดยมี สถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบ

กิจการ        ดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

1.12 บริษทั กรุงศรี แฟ็กเตอริง จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2550 

โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี 1222 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)      

สาํนกังานใหญ่ ชั้น 21 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจรับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี  

1.13 บริษทั กรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทั อยุธยา แคปปิตอล 

เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของธนาคารในอตัราร้อยละ 99.99 บริษทัจดทะเบียน      

ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2550 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยู ่         

จดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทย ุ             

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์       

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้

บริการนายหนา้ประกนัชีวิต  

1.14 บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั อยธุยาแคปปิตอล 

เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของธนาคารในอตัราร้อยละ 99.99 บริษทัจดทะเบียน       

ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2550 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนท่ีอยู ่         

จดทะเบียนจากเลขท่ี 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ส ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทย ุ             

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เป็น เลขท่ี 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์     

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้

บริการนายหนา้ประกนัวินาศภยั  

1.15 บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 โดย

มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 1222 ชั้น 10 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน  
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1.16 บริษทั กรุงศรี บริการเช่าสินเชือ จาํกดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ถือหุน้โดยบริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 87 และร้อยละ 78 

และบริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั ร้อยละ 13 และร้อยละ 12 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของธนาคาร บริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวนัท่ี 

18 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 355 หน่วย 12 ถนนกาํแพงเมือง       

บา้นโพนทนั เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบธุรกิจ ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือ ลีสซ่ิง และสินเช่ือผอ่นชาํระ  

1.17 บริษทั Hattha Kaksekar Limited จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา เม่ือพฤศจิกายน 2539 

โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี 606, Street 271, Sansam Kosal 3 Village, Sangkat Boeng 

Tumpun 1, Khan Mean Chey, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia และมีวตัถุประสงค์

หลกัเพือ่ใหสิ้นเช่ือ รับฝากเงิน และใหบ้ริการทางการเงินอ่ืน 

 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงินท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 

โดยกาํหนดรูปแบบการนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” รวมทั้งวิธีการปฏิบติันโยบายและการแสดงรายการตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) สนส. 21/2558 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 เร่ือง การจดัทาํ

และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์ และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ

ของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหว่างกาลนี?แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน           

การดาํเนินงานของธนาคาร ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดแสดงเป็นสกุลเงินบาทโดยมีการปัดเศษ

ในงบการเงินให้แสดงเป็นหลกัพนับาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้

แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ธนาคารจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 

ตามขอ้กาํหนดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน ธนาคาร

ไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึน โดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 

2561 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

เร่ืองรายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 14 

มีนาคม 2561 และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัย่อย จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง   

มาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัย่อยได้ประเมินผลกระทบของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินในปีท่ีจะเร่ิม            

ถือปฏิบติั 

2.2 งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของสํานักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและ

บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยของธนาคารมีดงัน้ี 

 

ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ัดตั้งและ 

สถานทีห่ลกัในการ 

ประกอบธุรกจิ 

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียงของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

   ณ วนัที ่

   
30 มถุินายน

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

บริษทัย่อย     

บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ทลี์สซ่ิง จาํกดั สินเช่ือเช่าซ้ือและลีสซ่ิง ไทย 99.99 99.99 

บริษทั อยุธยาแคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั 

(มหาชน) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละ

ลีสซ่ิง 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ล

สินเช่ือรถจกัรยานยนต ์
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 

จาํกดั 

สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00  

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ ไทย 100.00 100.00 
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แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นบุคลากร 

บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชนัส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามทวงหน้ี 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 

จาํกดั 

จดัการกองทุน 
ไทย 76.59 76.59 

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั 

บริหารสินทรัพย ์
ไทย 100.00 100.00 

บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรีจาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.84 99.84 

บริษทั กรุงศรีแฟ็กเตอริง จาํกดั รับโอนสิทธิเรียกร้อง

ลูกหน้ี 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรีไลฟ์แอสชวัรันส์โบรกเกอร์ 

จาํกดั (1) 

นายหนา้ประกนัชีวติ 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท กรุงศรีเจเนอรัลอินชัวรันส์โบรก

เกอร์จาํกดั (1) 

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั ธุรกิจร่วมลงทุน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรีบริการเช่าสินเช่ือ จาํกดั (2) สินเช่ือเช่าซ้ือ ลีสซ่ิง และ 

สินเช่ือผอ่นชาํระ 
ลาว 100.00 100.00 

Hattha Kaksekar Limited ไมโครไฟแนนซ์ กมัพชูา 100.00 100.00 
(1) รวมการถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั ร้อยละ 100 
(2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 การถือหุ้นทางออ้มผ่าน บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จาํกดั 

(มหาชน) ร้อยละ 87 และร้อยละ 78 และ บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั ร้อยละ 13 และร้อยละ 12 ตามลาํดบั 

รายการบญัชีและยอดคงคา้งระหวา่งกนัท่ีสาํคญัไดต้ดัออกหมดแลว้ 

 

3. การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินทีป่รับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดธนาคารและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

ใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์ การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั

ผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ      

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย 

 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
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ในงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสด    

ในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของธนาคาร ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศของ ธปท. 

สนส. 21/2558 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของ      

ธนาคารพาณิชย ์และ บริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในงบกระแส

เงินสดรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ

ธนาคาร และเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท ยกเวน้เงินฝากประจาํเกินกว่า 3 เดือน 

และเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั และเงินลงทุนท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนของบริษทัยอ่ย 

4.2 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีวิธีการรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ดงัน้ี 

4.2.1 กลุ่มอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อคา้บนัทึกตามมูลค่ายติุธรรม กาํไรขาดทุนจากการตี

ราคารับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.2.2 กลุ่มอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียง ธนาคารรับรู้กาํไรขาดทุนจาก   

การตีราคาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในลักษณะเดียวกับรายการท่ีมี         

การป้องกนัความเส่ียง 

4.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนของธนาคารและบริษทัย่อยประกอบด้วย ตราสารหน้ีและตราสารทุนโดย         

จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด และ

หลกัทรัพยเ์พื่อการลงทุนทัว่ไป 

นอกจากน้ี ธนาคารไดป้ฏิบติัตามประกาศ ธปท.สนส. 21/2558 ลงวนั ท่ี 4 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์และบริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีเป็น    

บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงกาํหนดให้ธนาคารแสดงรายละเอียดของรายการเงิน

ลงทุนโดยแยกแสดงเป็นเงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้

สุทธิ 

เงินลงทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ณ วนัท่ีทาํการซ้ือขาย (Trade Date) 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้คือหลกัทรัพยท่ี์ไดม้าเพื่อถือไวร้ะยะสั้น โดยฝ่ายบริหารมีวตัถุประสงคท่ี์

จะขาย เพื่อหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดย

รวมอยู่ในกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ส่วน       

ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยรายไดด้อกเบ้ียรับรู้อยูใ่นรายไดด้อกเบ้ีย และ

เงินปันผลรับรู้อยูใ่นรายไดจ้ากเงินปันผล 
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ตราสารหน้ีซ่ึงธนาคารและบริษทัยอ่ยมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไว้

จนครบกาํหนดไถ่ถอนจัดประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด และแสดงด้วย     

ราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) บญัชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าดงักล่าวจะ

ตั้งข้ึนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือ  

ฝ่ายบริหารประเมินแลว้วา่ไดมี้การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงมีราคาตลาดท่ีระบุไดโ้ดยง่าย และไม่ไดจ้ดัประเภทไวเ้ป็น

หลกัทรัพย ์ เพื่อคา้หรือหลกัทรัพยท่ี์จะถือจนครบกาํหนดจะจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

และแสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยท่ีกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจะแสดงเป็นรายการใน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของจนกระทั่งเม่ือหลักทรัพย์นั้ นเกิดการด้อยค่าหรือมี         

การจาํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นไป โดยจะบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือผลกาํไรขาดทุนจาก

การจาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ี

ได้จากการปรับโครงสร้างหน้ีจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงในราคาทุนสุทธิจาก                   

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) บญัชีค่าเผือ่การปรับมูลค่าจะตั้งข้ึนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

จากการดอ้ยค่าโดยบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือฝ่ายบริหาร

ประเมินแลว้วา่ไดมี้การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์

การตดัจาํหน่ายส่วนเกินและส่วนตํ่ากวา่มูลค่าของตราสารหน้ีใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

และแสดงรวมอยู่ในรายไดด้อกเบ้ียในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย ในงบการเงินเฉพาะธนาคารเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

แสดงตามวิธีราคาทุน เม่ือมีการประเมินว่ามีการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกประเภทเกิดข้ึน 

จาํนวนท่ีดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีมิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแสดงในราคาทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีได้

พิจารณาว่าค่าของหลกัทรัพยไ์ดล้ดลงเป็นการถาวรจะรับรู้ผลขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนของหลักทรัพย์ท่ีจ ําหน่ายระหว่างงวดคาํนวณตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก         

กาํไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขายตราสารหน้ีและตราสารทุนจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.4 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินเบิกเกินบญัชีแสดงยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ีย ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าการเงินแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีตามสัญญาบวกดว้ย ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก เงินให้

สินเช่ือประเภทอ่ืนแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ ส่วนลดจากตวัเงินรับท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดง
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รวมอยูใ่นรายไดร้อตดับญัชี รายไดท้างการเงินรอตดับญัชีและรายไดเ้งินอุดหนุนรอตดับญัชี

ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน แสดงรวมอยูใ่นรายไดร้อการตดับญัชี และรับรู้ตามวิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

4.5 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์อง ธปท. ธนาคาร

และบริษัทย่อยจัดชั้ นเงินให้สินเช่ือ และตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญข้ึนในอัตราท่ีกําหนด            

การตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับหน้ีจัดชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษคาํนวณ          

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นตํ่าตามอตัราร้อยละท่ี ธปท. กาํหนด โดยไดน้าํมูลค่าหลกัประกนัมา

ใชใ้นการคาํนวณเงินสาํรองดว้ย ส่วนหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน จดัชั้นสงสัยและจดัชั้นสงสัย

จะสูญ คาํนวณค่าเผือหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ี      

คงค้างตามบัญชีกบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่าย

หลกัประกนัซ่ึงไม่รวมหลกัประกนัประเภทเคร่ืองจกัร ยกเวน้บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจลีสซ่ิง

ได้นํามูลค่าหลกัประกันประเภทเคร่ืองจกัรมาใช้ในการคาํนวณเงินสํารองด้วย นอกจากน้ี 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณค่าเผอืหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากอตัราขั้นตํ่าตามร้อยละท่ี 

ธปท. กาํหนด 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือโดยวิธีการกนั

สาํรองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) โดยการจดกัลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะ

เดียวกนั และใชข้อ้มูลหน้ีสูญในอดีตเพื่อประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของสินเช่ือในแต่

ละกลุ่ม 

เงินให้กู้ยืมจะตัดจาํหน่ายเป็นหน้ีสูญในปีท่ีสามารถระบุได้ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้       

การจําหน่ายหน้ีสูญระหว่างปีนํามาหักจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญและ                      

หน้ีสงสยัจะสูญแสดงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

หน้ีสูญรับคืนบนัทึกบญัชีเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือ

ไดรั้บชาํระเงิน 

4.6 การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาซ่ึงเกิดจากการลดเงินตน้และดอกเบ้ียของหน้ี

ท่ีไม่ชาํระตามกาํหนด และการใช้รูปแบบอ่ืน ซ่ึงได้แก่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการโอน

สินทรัพยแ์ละการโอนหุ้นทุนในลูกหน้ี เป็นตน้ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจาํนวน  

  กรณีการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี ธนาคาร

ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดย ธปท. ซ่ึงกําหนดให้ธนาคารพิจารณาเลือกใช้วิธี
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หลกัประกนัเพื่อคาํนวณส่วนสูญเสียหรือใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียในตลาด ณ วนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีเพื่อคาํนวณมูลค่า

ยุติธรรมและบันทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและ     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ธนาคารคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีและปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า           

เม่ือมูลค่ายุติธรรมของหน้ีเปลียนแปลงไปทุกเดือนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดย ธปท.            

โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาด ณ วนัท่ีคาํนวณ และคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด ณ วนัท่ีในงบการเงินสําหรับการคาํนวณในทุกไตรมาส ยกเวน้ลูกหน้ี         

ภาคธุรกิจใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดตามสัญญาเดิม โดยการปรับปรุงบญัชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า

ตอ้งไม่ทาํใหร้าคาตามบญัชีของลูกหน้ีสูงกวา่เงินลงทุนในลูกหน้ี 

  กรณีการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีการโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียของเจา้ของเพื่อชาํระหน้ี

ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะบนัทึกสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บโอนมาดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายท่ีไม่สูงกว่าเงินลงทุนในลูกหน้ีบวกดอกเบ้ียท่ี

เจา้หน้ีมีสิทธิไดรั้บตามกฎหมาย  

  กรณีซ้ือเงินลงทุนในลูกหน้ีก่อน 1 มกราคม 2556 และภายหลงัมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

ธนาคารคาํนวณมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ี และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนันั้นไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี

บญัชีนั้นและโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีไดรั้บการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นเงินให้

สินเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท.  

4.7 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขายประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยซ่ึ์งบนัทึกตามมูลค่า

ยุติธรรม หรือมูลหน้ีคงคา้งและดอกเบ้ียคา้งรับซ่ึงรวมดอกเบ้ียท่ีเจา้หน้ีมีสิทธิไดรั้บในวนัท่ี

ไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมาแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่   

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6.3 ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายรับรู้เม่ือมีการจาํหน่ายโดยแสดง

รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.8 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่าท่ีตีราคาเพิ่ม อาคารแสดงดว้ยมูลค่าท่ีตีราคาเพิ่มหกัดว้ยค่าเส่ือมราคา

สะสม และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ท่ีดินและอาคารไดมี้การตีราคาใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดย

ใช้วิธีราคาตลาดสําหรับท่ีดินและราคาเปล่ียนแทนหักค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับอาคาร 

ธนาคารไดบ้นัทึกส่วนเพิ่มจากการตีราคาท่ีดินและอาคารไวใ้นบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ท่ีดินและส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร สาํหรับมูลค่าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่แต่สูง

กวา่ราคาทุนเดิมไดบ้นัทึกหกัออกจากส่วนเกินทุนดงักล่าว ส่วนท่ีตํ่ากวา่ราคาทุนเดิมบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

  สาํหรับหอ้งชุดในอาคารชุดซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีทาํการของธนาคารไดมี้การตีราคาใหม่โดยผู ้

ประเมินราคาอิสระตามเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนด โดยใชว้ิธีราคาเปล่ียนแทนหักค่าเส่ือมราคา

สะสม ธนาคารไดบ้นัทึกส่วนเพิ่มจากการตีราคาไวใ้นบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร 

สําหรับมูลค่าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่แต่สูงกว่าราคาทุนเดิมได้บนัทึกหักออกจาก

ส่วนเกินทุนดงักล่าว  

  ในระหว่างท่ีธนาคารใชง้านสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาจะถูก

ทยอยโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรงเท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาท่ีคาํนวณจากมูลค่า

ตามบญชีัของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาท่ีคาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์

นั้น โดยส่วนเกินทุนคงเหลือดงักล่าวจะตอ้งถูกโอนไปยงักาํไรสะสมทั้งหมดเม่ือธนาคารตดั

รายการสินทรัพยน์ั้นออกจากงบการเงิน  

สินทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่าท่ีธนาคารและบริษทยัอ่ยไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

จากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํ

สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน

จากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจาก

หน้ีตามสัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละปีเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาอาคาร (รวมส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม) และอุปกรณ์ คาํนวณโดยใชว้ิธี

เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยซ่ึ์งมีดงัต่อไปน้ี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     10 - 50  ปี  

อุปกรณ์ เครืองตกแต่ง ติดต?ัง เครืองใชสา้◌นํกังาน  

และยานพาหนะ      2 - 10  ปี  

  



102 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือมีการจาํหน่ายโดย

แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการดําเนินงานอ่ืนหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนใน                    

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแสดง

ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ทราบได้

แน่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า  

ค่าตัดจําหน่าย ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คาํนวณ

โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยเ์ป็น

เวลา 3 - 10 ปี  

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ เช่น ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลผู ้

จดัจาํหน่ายรถยนตข์อ้มูลช่องทางการจดัจาํหน่ายคาํนวณโดยการประมาณการกระแสเงินสด

สุทธิท่ีจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้ นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน ์             

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้นเป็นเวลา 8 - 20 ปี และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ค่าตดัจาํหน่าย

คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรง  

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 การรับรู้รายได้ รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือและรายไดอ่ื้นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

ยกเวน้รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจริ้ง 

รายได้ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินลงทุนในลูกหน้ีรับรู้ตามวิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

ธปท. กาํหนดให้ธนาคารและบริษทัยอ่ยระงบัการรับรู้ดอกเบ้ียคา้งรับสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้ง

ชาํระดอกเบ้ียเกินกว่า 3 เดือน นบัจากวนัท่ีครบกาํหนดชาํระและบนัทึกยกเลิกรายการดอกเบ้ีย

คา้งรับท่ีไดบ้นัทึกเป็นรายไดอ้อกจากบญัชีหลงัจากนั้นรายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ี ดงักล่าวจะ

รับรู้ตามเกณฑเ์งินสด  

บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นบริษทับริหารสินทรัพยรั์บรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนในลูกหน้ีและ

เงินให้กูย้ืม โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียตลาดบวก Risk Premium ซ่ึงเป็นอตัราคิดลดใน                   

การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไดจ้ากลูกหน้ี เวน้

แต่ลูกหน้ีบางรายท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ี บริษทัยอ่ยรับรู้

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนในลูกหน้ี และเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวดว้ยเกณฑเ์งินสด  
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ธุรกิจให้เช่าซ้ือรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

4.11 การรับรู้ค่าใช้จ่าย ธนาคารและบริษทัย่อยรับรู้ค่าใชจ่้ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียโดยใช้

เกณฑค์งคา้ง 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน ผลประโยชน์ของพนักงานของธนาคารและบริษทยั่อยมี 4 

ประเภท ดงัน้ี 

4.12.1 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

สาํหรับพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยธนาคารได้

มอบหมายใหส้ถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดงักล่าว 

พนักงานทุกคนท่ีเป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ของ

เงินเดือน 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยจะจ่ายสมทบใหใ้นอตัราดงัน้ี 

อายุงาน อตัราสมทบ (ร้อยละ) 

ไม่ครบ 5 ปี 5 - 10 

5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี 6 - 12 

10 ปีแต่ไม่ครบ 20 ปี 8 - 12 

20 ปีข้ึนไป 10 - 12.5 

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพส่วนท่ีธนาคารและบริษทัย่อยจ่ายสมทบบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายพนกังานในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.12.2  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

เงินบําเหน็จ พนกังานธนาคารท่ีบรรจุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2541 และทาํงานมา

ต่อเน่ืองครบ 10 ปี จะมีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จเม่ือออกจากงานโดยเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 

2541 ธนาคารไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานเพื่อใชแ้ทนการจ่ายเงิน

บาํเหน็จท่ีมีอยู่เดิม ภายหลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพแลว้ธนาคารจะ

จ่ายเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงานท่ีมีสิทธิไดรั้บเม่ือออกจากงานก่อน 

หากเงินส่วนสมทบของธนาคารพร้อมผลประโยชน์คาํนวณแลว้นอ้ยกว่าเงินบาํเหน็จท่ี

ควรจะไดรั้บตามระเบียบวา่ดว้ยเงินบาํเหน็จ ธนาคารจะจ่ายส่วนท่ีขาดใหจ้ากกองทุนเงิน

บาํเหน็จ  

เงินชดเชยตามกฎหมาย พนกังานทุกคนจะไดรั้บเงินชดเชยเม่ือออกจากงานตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 



104 

 

เงินพิเศษเม่ือออกจากงาน พนักงานธนาคารจะมีสิทธิไดรั้บเงินพิเศษเพิ่มเติม

จากเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเม่ือออกจากงาน ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขของธนาคาร   

4.12.3   ผลประโยชน์จากวนัลาพกัร้อนสะสม ธนาคารและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์

จากวนัลาพกัร้อนสะสมของพนักงานท่ีได้ปฏิบติังานเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะ

การเงิน และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในงบกาํไรขาดทุนและ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.12.4 ผลประโยชน์อ่ืน พนักงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจะมีสิทธิได้รับเงินจาก

ผลประโยชน์อ่ืนเม่ือออกจากงาน ทั้ งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ       

บริษทัยอ่ย บริษทยัอ่ยรับรู้ผลประโยชน์อ่ืนสะสมของพนกังานเป็นประมาณการหน้ีสิน

ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์อ่ืนของโครงการสมทบเงินน้ีจะรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.13 เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงิน

ฝาก เงินนาํส่งกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงิน

ฝากบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง 

4.14 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้อยู่ในรูปคะแนนสะสมแก่

สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมจากการทาํรายการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดภายใตโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษ

แก่ลูกคา้ คะแนนสะสมดงักล่าวท่ีลูกคา้ไดรั้บจากโปรแกรมสิทธิพิเศษสามารถนาํมาแลกซ้ือ

สินคา้หรือบริการฟรีหรือไดรั้บเป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้หรือบริการในอนาคต 

4.15 ภาษีเงินได้ ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดน้ั้นประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้น

ปีปัจจุบนแัละภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

4.16 กาํไรต่อหุ้น กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

5. การบริหารความเส่ียง 

5.1 ข้อมูลความเส่ียงของธนาคาร ธนาคารประกอบธุรกรรมท่ีเป็นตราสารทางการเงินทั้งท่ีอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงถือเป็นธุรกรรมปกติของธนาคารใน

การดาํเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อการลงทุน และลดความเส่ียงของ

ธนาคารเองจากภาวะการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย 

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยภาระผกูพนัในการ

ขยายวงเงินสินเช่ือแสตนดบ์ายเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต การคํ้ าประกันทางการเงิน สัญญา
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แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของความเส่ียงในการให้สินเช่ือ ความเส่ียงของอตัรา

ดอกเบ้ียและความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในจาํนวนเงินท่ีมากกว่าท่ีได้

แสดงไวใ้นงบการเงินในระดบัท่ีแตกต่างกนั และมูลค่าตามสัญญาของตราสารทางการเงิน

เหล่าน้ีจะแสดงถึงระดบัของภาระผกูพนัท่ีธนาคารไดเ้ขา้ไปผกูพนัในตราสารแต่ละประเภท 

5.2 ระยะเวลาครบกาํหนดการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

ธนาคารและบริษทัย่อยได้สรุประยะเวลาครบกาํหนดการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของ

สินทรัพย ์และหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  30 มถุินายน 2561 

 ไม่เกนิ 3 

เดอืน 

มากกว่า  

3-12 เดอืน 

มากกว่า 

1-5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

เงนิให้สินเช่ือ

ด้อยคุณภาพ 

ไม่มภีาระ

ดอกเบีย้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

     รายการระหวา่งธนาคาร     

และตลาดเงินสุทธิ 
213,782 2,892 5,300 - - 38,050 260,024 

     เงินลงทุนสุทธิ 20,522 23,767 58,310 785 - 5,649 109,033 

     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 880,535 218,963 409,682 31,375 37,417 64,326 1,642,298 

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

     เงินรับฝาก 1,014,777 289,032 29,285 24 - 34,413 1,367,531 

     รายการระหวา่งธนาคาร 

และตลาดเงินสุทธิ 
193,123 44,623 3,362 462 - 2,410 243,980 

     ตราสารหน้ีท่ีออกและ        

เงินกูย้มื 
15,453 43,717 64,126 42,009 - 24 165,329 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกนิ 3 

เดอืน 

มากกว่า  

3-12 เดอืน 

มากกว่า 

1-5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

เงนิให้สินเช่ือ

ด้อยคุณภาพ 

ไม่มภีาระ

ดอกเบีย้ 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

     รายการระหวา่งธนาคาร     

และตลาดเงินสุทธิ 
284,587 2,083 2,300 - - 41,827 330,797 

     เงินลงทุนสุทธิ 9,101 33,711 33,970 1,970 - 5,182 83,934 

     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 842,885 217,768 356,783 24,541 37,622 70,805 1,550,404 

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

     เงินรับฝาก 969,734 288,909 23,764 24 - 36,798 1,319,229 

     รายการระหวา่งธนาคาร 241,207 31,397 2,780 474 - 3,863 279,721 
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และตลาดเงินสุทธิ 

     ตราสารหน้ีท่ีออกและ        

เงินกูย้มื 
5,259 31,549 63,865 42,168 - 25 142,866 

 

5.3 เคร่ืองมือทางการเงินชนิดทีมี่ดอกเบีย้  

ตารางแสดงยอดคงเหลือเฉล่ียและจาํนวนดอกเบ้ียสําหรับตราสารทางการเงินชนิดท่ีมี

ดอกเบ้ียของธนาคารสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 2561 30 มถุินายน 2560 

 ยอดคงเหลอื

เฉลีย่ 

จํานวน 

ดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้

เฉลีย่ (ร้อยละ) 

ยอดคงเหลอื

เฉลีย่ 

จํานวน 

ดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้

เฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่ี

ดอกเบีย้ 

      

     รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 
313,295 3,312 2.1 153,089 1,308 1.7 

     เงินลงทุน 67,383 785 2.3 120,769 1,354 2.2 

     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,584,383 47,793 6.0 1,445,539 43,524 6.0 

     รวม 1,965,061 51,890  1,719,397 46,186  

หนีสิ้นทางการเงนิทีม่ี

ดอกเบีย้ 
      

     เงินรับฝาก 1,331,350 10,383 1.6 1,097,313 8,616 1.6 

     รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 
263,506 2,643 2.0 282,842 1,863 1.3 

    ตราสารหน้ีท่ีออกและ

เงินกูย้มื 
162,216 2,354 2.9 166,004 2,286 2.8 

     รวม 1,757,072 15,380  1,546,159 12,765  

 

5.4 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแยกตามระยะเวลาท่ีครบกาํหนด  

ตารางแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของธนาคารและบริษทัย่อย จาํแนกตาม

ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดของสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนวัาคม 2560      

ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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 งบการเงนิรวม (30 มถุินายน 2561) 

 เมือ่ทวงถาม ไม่เกนิ 3 

เดอืน 

มากกว่า 

3-12 เดอืน 

มากกว่า 

1-5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 
เงนิให้

สินเช่ือด้อย

คุณภาพ 

ไม่มี

กาํหนด 

เวลา 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

     รายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาด

เงินสุทธิ 
52,622 196,339 3,726 5,898 1,236  203 260,024 

     เงินลงทุนสุทธิ - 15,207 7,488 80,035 797  5,506 109,033 

     เงินใหสิ้นเช่ือแก่

ลูกหน้ี 
51,194 265,217 301,883 641,190 345,397 37,417  1,642,298 

หนีสิ้นทางการเงนิ         

     เงินรับฝาก 602,093 446,045 290,081 29,288 24   1,367,531 

     รายการระหวา่ง

ธนาคาร และตลาด

เงินสุทธิ 
21,085 217,715 1,426 3,292 462   243,980 

     ตราสารหน้ีท่ีออก

และเงินกูย้มื 
- 15,491 42,319 65,500 42,009  10 165,329 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 เมือ่ทวงถาม ไม่เกนิ 3 

เดอืน 

มากกว่า 

3-12 เดอืน 

มากกว่า 

1-5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 
เงนิให้

สินเช่ือด้อย

คุณภาพ 

ไม่มี

กาํหนด 

เวลา 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

     รายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาด

เงินสุทธิ 
48,008 275,593 2,891 3,020 1,082 -  330,797 

     เงินลงทุนสุทธิ - 7,257 17,453 52,561 2,084 37,622  83,934 

     เงินใหสิ้นเช่ือแก่

ลูกหน้ี 
64,205 243,889 285,943 598,353 320,392 

 
 1,550,404 

หนีสิ้นทางการเงนิ         

     เงินรับฝาก 587,760 418,468 289,192 23,785 24 -  1,319,229 

     รายการระหวา่ง

ธนาคาร และตลาด

เงินสุทธิ 
11,115 263,326 2,065 2,742 473 -  279,721 

     ตราสารหน้ีท่ีออก

และเงินกูย้มื 
- 5,348 32,921 62,554 42,035 -  142,866 
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5.5 มูลค่ายติุธรรมของตราสารทางการเงิน   

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในกรณีท่ีไม่มี

ตลาดหลักใช้ราคาในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดท่ีธนาคารและบริษทัย่อยสามารถเขา้ทาํ

รายการได ้

การกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

มีดงัน้ี 

ระดบั 1 -  ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ   

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และธนาคารและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

ระดบั 2 -  ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีมี         

สภาพคล่องหรือสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีไม่มีการซ้ือขาย

คล่องและมูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดใ้นตลาดเป็น 

องคป์ระกอบสาํคญัในการประเมินมูลค่า 

ระดบั 3 -  มูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลท่ีไม่มีในตลาดเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัในการประเมินมูลค่า 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 วดัมูลค่าด้วย 

มูลค่า  

ยุติธรรม 

ไม่วดัมูลค่า 

ด้วยมูลค่า 

ยุติธรรม 

รวมยอด 

คงเหลอื 

วดัมูลค่าด้วย 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

 

ไม่วดัมูลค่า 

ด้วยมูลค่า 

ยุตธิรรม 

รวมยอด 

คงเหลอื 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด - 31,752 31,752 - 38,244 38,244 

รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิ 
- 260,024 260,024 - 330,797 330,797 

สินทรัพยตร์าสารอนุพนัธ ์ 19,751 4,369 24,120 14,520 42 14,562 

เงินลงทุนสุทธิ 92,296 16,737 109,033 67,152 16,782 83,934 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 

ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 
- 1,586,317 1,586,317 - 1,498,845 1,498,845 

รวม 112,047 1,899,199 2,011,246 81,672 1,884,710 1,966,382 

       

หนีสิ้นทางการเงนิ       
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เงินรับฝาก - 1,367,531 1,367,531 - 1,319,229 1,319,229 

รายการระหวา่งธนาคาร

และ ตลาดเงินสุทธิ 
- 243,980 243,980 - 279,721 279,721 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 6,686 6,686 - 6,296 6,296 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 15,944 851 16,795 12,741 2,983 15,724 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงิน

กูย้มื 
- 165,329 165,329 - 142,866 142,866 

รวม 15,944 1,784,377 1,800,321 12,741 1,751,095 1,763,836 

 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

  ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 
 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 19,751 19,751 19,751 - 14,520 14,520 14,520 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 30 1,552 1,582 1,582 - 355 355 355 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,277 86,437 90,714 90,714 3,082 63,715 66,797 66,797 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 15,944 15,944 15,944 - 12,741 12,741 12,741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 
 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 19,752 19,752 19,752 - 14,531 14,531 14,531 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 30 1,552 1,582 1,582 - 355 355 355 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,277 86,437 90,714 90,714 3,082 63,715 66,797 66,797 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 15,948 15,948 15,948 - 12,741 12,741 12,741 

 

5.6 การดํารงเงินกองทุน ธนาคารจดัใหมี้กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

ภายในให้สอดคลอ้งกบักระบวนการกาํกบัดูแลของ ธปท. และมีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอ

เพื่อให้มัน่ใจว่าความตอ้งการเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและของธนาคารทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ

ของธนาคาร  

ธนาคารดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 

โดยดาํรงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไข

ท่ี ธปท. กาํหนด ซ่ึงธนาคารถูกกาํหนดให้คาํนวณเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III โดย

องคป์ระกอบของเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียงในรายงานการกาํกบั

แบบรวมกลุ่มและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

จาํแนกไดด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 Basel III 

 รายงานการกาํกบัแบบรวมกล่ม 

 30 มถุินายน 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    

     ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 73,558  73,558 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 52,879  52,879 

     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,007  5,007 

     กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัการจดัสรร 86,997  78,166 

     รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 7,884  8,590 

        รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (5,218)  (5,218) 
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        รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (21,905)  (21,056) 

        รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 199,202  191,926 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 971  1,307 

        รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 200,173  193,233 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 60,095  58,936 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 260,268  252,169 

 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ) 

 
ขั้นตํา่ตามที ่ธปท. กาํหนด* 

Basel III 

 รายงานการกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 

 30 มถุินายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มถุินายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน 
6.375 5.75 12.24 12.56 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
7.875 7.25 12.30 12.64 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
10.375 9.75 16.00 16.50 

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือ

รองรับการ ใหสิ้นเช่ือฯ แก่กลุ่มลูกหน้ีราย

ใหญ่ (ลา้นบาท) 

  260,268 252,169 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกั

เงินกองทุนส่วน เพิม่ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
  16.00 16.50 

* ธปท. กาํหนดให้ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าในอตัราร้อยละ 8.5 และทยอยดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต ในอตรัาร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 

2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

ธปท.ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (“D-SIBs”) 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยด์งักล่าวมีความสามารถในการรองรับความเสียหายไดม้ากข้ึน ธปท.ไดก้าํหนดธนาคาร

เป็น D-SIBs และตอ้งดาํรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพ่ือรองรับความเสียหายในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของอีกร้อยละ 1 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยดาํรงท่ีอตัราร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

และดาํรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศของ ธปท. เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยมี์ดงัน้ี  

  

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล   www.krungsri.com   

วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล   27 เมษายน 2561   

ขอ้มูล ณ วนัท่ี    31 ธนัวาคม 2560  

  

การเปิดเผยขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จะถูกเปิดเผยภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 บน

เวบ็ไซตธ์นาคารขา้งตน้ตามขอ้กาํหนดในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

6. ประมาณการและข้อสมมติฐาน 

เพื่อใหก้ารจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้

การประมาณ และตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได้

ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอมู้ลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึง

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไวท้ั้งน้ี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน ดงัน้ี 

6.1 มูลค่ายุติธรรม ในการซ้ือธุรกิจ ฝ่ายบริหารของธนาคารตอ้งใชก้ารประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยห์น้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือตามสัญญาซ้ือ

ธุรกิจ โดยจะทาํการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการรายการเม่ือเร่ิมแรกภายในระยะเวลา 12 

เดือน นบัจากวนัท่ีซ้ือ 

6.2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ธนาคารและบริษทยั่อยไดป้ระมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นตํ่า

ตามแนวทางการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีกาํหนดโดย ธปท. นอกจากน้ีธนาคารและ

บริษทัย่อยไดประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากจาํนวนท่ี    

คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ไดจ้ากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถใน

การชาํระหน้ีของเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ และธนาคารและบริษทัย่อยไดพ้ิจารณา

มูลค่าของหลกัประกันในกรณีท่ีคาดว่าแหล่งท่ีมาของการจ่ายชาํระหน้ีจะเกิดจากการขาย

หลกัประกนั 
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6.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารและบริษทัยอ่ยจะประมาณค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะขายไดล้ดลง โดยในการพิจารณามูลค่าท่ี

คาดว่าจะขายไดน้ั้นธนาคารและบริษทัย่อยจะพิจารณาราคาประเมิน และปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อ

ราคา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการถือครองทรัพยสิ์น และส่วนลดท่ีอาจเกิดข้ึน

ในอนาคต 

6.4 ค่าความนิยม ธนาคารจะทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกงวด 6 เดือน โดย

ใชว้ิธีประมาณมูลค่ายติุธรรมจากการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

6.5 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ธนาคารและบริษทัย่อยมีการทบทวนสินทรัพยค์งเหลือตาม

บญัชี ณ ทุกวนัท่ีในงบการเงินว่ามีขอ้บ่งช้ี เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีธนาคาร

และบริษทยัอ่ยจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

6.6 ประมาณการหนีสิ้น ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือธนาคารและ

บริษทัย่อยมีภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง

แน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ   

6.7 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า ธนาคารประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมี

ความเส่ียงดา้นเครดิตในระดบัสูง เช่น การคํ้าประกนั การกูย้ืม การอาวลั หรือภาระผกูพนัท่ีไม่

สามารถยกเลิกได ้โดยธนาคารไดก้นัเงินสาํรองในอตัราเดียวกนักบัอตัราการกนัเงินสาํรองของ

ลูกหน้ีรายเดียวกนัท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน 

6.8 การใช้ดุลยพินิจที่สําคัญในการจัดประเภทของการร่วมการงาน บริษทั เทสโก้ คาร์ด 

เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นบริษทัท่ีอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัในการก่อหน้ีสินท่ีมีบริษทั อยธุยา แคปปิตอล 

เซอร์วิสเซส จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) ถือหุ้นร้อยละ 50 ภายใตส้ัญญาร่วมการงาน ซ่ึง

จะต้องได้รับความยินยอมเป็นเอกฉันท์จากบุคคลตามท่ีระบุในสัญญาสําหรับกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัไม่พบว่ามีขอ้ตกลงตามสัญญาหรือขอ้เท็จจริงและสถานการณ์อ่ืน

แวดลอ้มท่ีบ่งช้ีให้เห็นว่า บริษทั อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั และผูร่้วมการงานอ่ืน      

มีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัจากหน้ีสินของการร่วมการงาน  สาํหรับกรณีบริษทั เทสโก ้

ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั และ บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 

ก็ลว้นเป็นบริษทัท่ีอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดั ในการก่อหน้ีสินเช่นเดียวกนัโดยมี บริษทั เทสโก ้คาร์ด 

เซอร์วิสเซส จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 100  ดงันั้น บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทั 
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เทสโก ้ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั และ บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 

จาํกดั จึงถูกจดัประเภทเป็นการร่วมคา้ของธนาคารและบริษทัยอ่ย 

 

7. ข้อมูลเพิม่เตมิ 

7.1 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

7.1.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2561 2560 2561 2560 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า เงินลงทุนเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 
(827) 189 (827) 189 

ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารในส่วนท่ีตีราคาเพิม่โดย

นาํไปบนัทึกหกัจากสาํรองส่วนเกินทุนจากการตีราคา

อาคาร 

(149) (161) (149) (161) 

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดม้าจากการชาํระหน้ี 4,897 3,553 3,563 2,241 

ท่ีดินและอาคารท่ีโอนเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 31 - 31 - 

 

7.1.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถนุายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2561  2560  2561  2560 

ยอดตน้งวด 142,890  160,372  112,005  133,949 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 18,880  9,658  2,677  8,580 

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดอ่ืน 145  (266)  -  1 

ยอดปลายงวด 161,915  169,764  114,682  142,530 

 

7.1.3 กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ียงัไม่

เกิดข้ึนในการจดัทาํงบกระแสเงินสด กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ี

เกิดข้ึนจริงถือตามเกณฑเ์งินสด ส่วนกาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ียงั

ไม่เกิดข้ึนนั้นถือตามผลต่างจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
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ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายการบญัชี ซ่ึงถือเป็นรายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงาน     

ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

7.2 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ 

กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละ 

พฒันาระบบสถาบนกัารเงิน 

8,574 112,369 120,943 15,903 233,150 249,053 

ธนาคารพาณิชย ์ 1,552 33,647 35,199 1,629 2,603 4,232 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,991 2,991 - 6,279 6,279 

สถาบนัการเงินอืน 118 52,910 53,028 392 38,610 39,002 

          รวม 10,244 201,917 212,161 17,924 280,642 298,566 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ - 82 82 - 108 108 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (520) (520) - (366)   (366)   

          รวมในประเทศ 10,244 201,479 211,723 17,924 280,384 298,308 

ต่างประเทศ       

เงินดอลลาร์สหรัฐ 24,115 5,800 29,915 16,647 2,090 18,737 

เงินเยน 13,033 2 13,035 10,735 - 10,735 

เงินยโูร 1,582 - 1,582 638 - 638 

เงินสกลุอ่ืน 3,648 120 3,768 2,064 315 2,379 

          รวม 42,378 5,922 48,300 30,084 2,405 32,489 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ - 1 1 - - - 

          รวมต่างประเทศ 42,378 5,923 48,301 30,084 2,405 32,489 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 52,622 207,402 260,024 48,008 282,789 330,797 
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7.3 ตราสารอนุพนัธ์ 

7.3.1 มูลค่ายติุธรรมและจาํนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

ประเภทความเส่ียง 
มูลค่ายุตธิรรม / 

การปรับบญัชีตามเกณฑ์ 
 

มูลค่ายุตธิรรม / 

การปรับบญัชีตามเกณฑ์ 
 

 คงค้าง จํานวนเงนิ

ตามสัญญา 

คงค้าง จํานวนเงนิ

ตามสัญญา  สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

อตัราแลกเปล่ียน 19,016 12,500 945,006 9,162 10,633 945,452 

อตัราดอกเบ้ีย 5,104 4,295 716,503 5,400 5,091 712,294 

     รวม 24,120 16,795 1,661,509 14,562 15,724 1,657,746 

 

7.3.2 สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณา

จากจาํนวนเงินตามสญัญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

คู่สัญญา 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 สัดส่วน (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) 

สถาบนัการเงิน 54.94 57.38 54.83 57.32 

บริษทัในกลุ่ม 16.42 15.37 16.58 15.45 

บุคคลภายนอก 28.64 27.25 28.59 27.23 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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7.4 เงินลงทุนสุทธิ 

เงินลงทุนสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่ 

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 1,552 - - 1,552 355 - - 355 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 32 - (2) 30 - - - - 

 1,072 - (2) 1,582 355 - - 355 

     หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (2)   - -   - 

          รวม 1,582   1,582 355   355 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 76,668 41 (173) 76,536 51,612 235 - 51,847 

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 9,051 301 (4) 9,348 10,601 392 - 10,993 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 4,995 659 (540) 5,114 3,757 605 (121) 4,241 

 90,714 1,001 (717) 90,998 65,970 1,232 (121) 67,081 

     บวก ค่าเผ!ือการปรับมูลค่า 284   - 1,111   - 

     หกั ค่าเผ!ือการดอ้ยค่า (284)   (284) (284)   (284) 

          รวม 90,714   90,714 66,797   66,797 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ

กาํหนด         

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,000    16,000    

     เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน

มา 382    452    

 16,382    16,452    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (14)    (14)    

          รวม 16,368    16,438    

เงนิลงทุนทัว่ไป         

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 551    525    

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1    3    
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 552    528    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (183)    (184)    

          รวม 369    344    

          รวมเงนิลงทุนสุทธิ 109,033    83,934    

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) กว่าทุนจากการ 

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2561 2560 

ยอดตน้งวด 1,111 948 

จาํนวนสุทธิท่ีโอนไปยงักาํไรหรือขาดทุน (170) (243) 

การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรม (657) 432 

ยอดปลายงวด 284 1,137 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนทัว่ไป 

ในบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน ตลท. ในงบการเงิน

รวมจาํนวน 2 บริษทั และ 3 บริษทั ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 1 บริษทั มูลค่า

เงินลงทุนตามราคาทุน 12 ลา้นบาท มูลค่าตามราคาตลาด 0 บาท 

 

7.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้านบาท 

      งบการเงนิรวม 

      30 มถุินายน 2561 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น

และสิทธิออกเสียง

ของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีร

าค
าทุ

น
) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีส่

วน
ได้

เสี
ย)

 

เง
นิ

ปั
น

ผล
 

การร่วมค้า        

บริษท ัเทสโก ้คาร์ด  

เซอร์วสิเซส จาํกดั(1) 

สินเช่ือบตัร

เครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 

หุน้สามญั 2,080 50.00 1,040 2,170 - 

บริษท ัเทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั นายหนา้ หุน้สามญั 12 50.00 - 63 - 
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รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) ประกนัชีวติ 

 

บริษท ัเทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัวนิาศ

ภยั 

หุน้สามญั 107 50.00 - 208 - 

เงนิลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ     1,040 2,441 - 

 

หน่วย : ล้านบาท 

      งบการเงนิรวม 

      31 ธันวาคม 2560 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น

และสิทธิออกเสียง

ของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีร

าค
าทุ

น
) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีส่

วน
ได้

เสี
ย)

 

เง
นิ

ปั
น

ผล
 

การร่วมค้า        

บริษท ัเทสโก ้คาร์ด  

เซอร์วสิเซส จาํกดั(1) 

สินเช่ือบตัร

เครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 

หุน้สามญั 2,080 50.00 1,040 2,000 - 

บริษท ัเทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัชีวติ 

 

หุน้สามญั 12 50.00 - 60 - 

บริษท ัเทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัวนิาศ

ภยั 

หุน้สามญั 107 50.00 - 162 - 

เงนิลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ     1,040 2,222 - 

 
(1) ถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั 
(2) ถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
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บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

 2561  2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 56  102 

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงิน

สดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

     หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -  17 

     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 7  3 

     กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (63)  (48) 

     ค่าใชจ่้ายจากผลประโยชน์พนกังาน 3  4 

     รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (29)  (76) 

     เงินสดรับดอกเบ้ีย 29  76 

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (11)  (22) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ดาํเนินงาน 

(8)  56 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง    

     เงินลงทุนในลูกหน้ี 16  19 

     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี -  1 

     ทรัพยสิ์นรอการขาย 133  160 

     สินทรัพยอ่ื์น 10  56 

หน้ีสินดาํเนินงานลดลง    

     หน้ีสินอ่ืน (40)  (47) 

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 111  245 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1)  - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน -  - 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึนสุทธิ 110  245 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,430  957 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,540  1,202 

 

7.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

1) จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มถุินายน

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินเบิกเกินบญัชี 61,412 60,432 61,363 60,382 

เงินใหกู้ย้มื 839,549 792,493 819,828 810,399 

ตัว๋เงิน 304,706 283,266 306,834 285,321 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 439,545 400,930 355,994 309,557 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 14,224 14,707 4,290 3,923 

ลูกหน้ีบตัรเครดิต 54,892 62,007 - - 

อ่ืน ๆ 5,248 5,523 3,837 4,030 

     รวม 1,719,576 1,619,358 1,552,146 1,473,612 

หกั รายไดร้อตดับญัชี (77,278) (68,954) (59,728) (50,190) 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจาก     

          รายไดร้อตดับญัชี 1,642,298 1,550,404 1,492,418 1,423,422 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,006 3,917 2,262 2,296 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายได ้     

          รอตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 1,646,304 1,554,321 1,494,680 1,425,718 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ     

     1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

          - รายสินเช่ือ (26,503) (26,805) (21,726) (21,992) 

          - รายกลุ่ม (10,059) (8,916) (8,214) (6,984) 
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     2. เงินสาํรองส่วนเกิน (22,096) (18,452) (12,754) (9,518) 

หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า     

          จากการปรับโครงสร้างหนี (1,329) (1,303) (56) (48) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ 1,586,317 1,498,845 1,451,930 1,387,176 

 

2) จาํแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,551,203 11,224 1,562,427 1,452,878 11,159 1,464,037 

เงินดอลลาร์สหรัฐ 44,171 28,857 73,028 55,437 26,225 81,662 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 999 5,844 6,843 980 3,725 4,705 

รวม 1,596,373 45,925 1,642,298 1,509,295 41,109 1,550,404 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,422,938 10,392 1,433,330 1,345,001 10,426 1,355,427 

เงินดอลลาร์สหรัฐ 44,171 9,608 53,779 55,437 8,983 64,420 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 999 4,310 5,309 980 2,595 3,575 

รวม 1,468,108 24,310 1,492,418 1,401,418 22,004 1,423,422 

 

 

 

 

 

 

 

3) จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั้น 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 มถุินายน 2561) 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 18,975 1,157 104 111 790 21,137 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 382,370 13,675 2,479 1,152 10,688 410,364 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 98,324 3,786 567 389 1,665 104,731 

การสาธารณูปโภคและบริการ 155,365 9,787 210 131 1,879 167,372 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 222,848 2,218 1,059 1,313 3,632 231,070 

อ่ืน ๆ 671,619 24,756 5,381 2,501 3,367 707,624 

รวม 1,549,501 55,379 9,800 5,597 22,021 1,642,298 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 18,510 1,080 109 121 800 20,620 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 371,182 12,402 3,396 2,620 8,803 398,403 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 89,539 3,946 806 374 1,541 96,206 

การสาธารณูปโภคและบริการ 138,883 10,781 270 244 1,693 151,871 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 209,100 2,749 1,238 1,191 2,820 217,098 

อ่ืน ๆ 631,929 22,681 5,460 2,471 3,665 666,206 

รวม 1,459,143 53,639 11,279 7,021 19,322 1,550,404 
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4) จาํแนกตามประเภทการจดัชั้น 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 มถุินายน 2561) 

 เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน

การตั้งค่าเผือ่

หนีส้งสัยจะสูญ 

อตัราทีใ่ช้ในการ

ตั้งค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ (3) 

(ร้อยละ) 

ค่าเผือ่หนีส้งสัย

จะสูญ (4) 

1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     จดัชั้นปกติ 1,553,262 1,045,455 1, 2 12,987 

     จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 55,624 43,699 2, 17 3,381 

     จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 9,800 7,139 50, 100 5,046 

     จดัชั้นสงสัย 5,597 3,400 44, 100 2,332 

     จดัชั้นสงสัยจะสูญ 22,021 10,767 100 12,816 

รวม 1,646,304 1,110,460  36,562 (1) 

2. สาํรองส่วนเกิน    22,096 (2) 

รวม    58,658 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน

การตั้งค่าเผือ่

หนีส้งสัยจะสูญ 

อตัราทีใ่ช้ในการ

ตั้งค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ (3) 

(ร้อยละ) 

ค่าเผือ่หนีส้งสัย

จะสูญ (4) 

1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     จดัชั้นปกติ 1,462,823 985,804 1, 2 11,863 

     จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 53,876 39,273 2,15 2,998 

     จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 11,279 7,561 50,100 5,938 

     จดัชั้นสงสัย 7,021 4,724 46,100 3,902 

     จดัชั้นสงสัยจะสูญ 19,322 9,251 100 11,020 

รวม 1,554,321 1,046,613  35,721(1)
 

2. สาํรองส่วนเกิน    18,452(2)
 

รวม    54,173 
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(1) รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไดม้าจากการกนัสาํรองแบบกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) สาํหรับเงินให้

สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนตณ์ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 10,059 ลา้นบาท 

และ 8,916 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
(2) รวมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ร้อยละ 1 ของ 77,614 ลา้นบาท และ 102,882 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 776 ลา้นบาท และ 1,029 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ซ่ึงไม่ไดถ้กูตดัรายการระหวา่งกนั แต่บนัทึกไวเ้ป็นสาํรองส่วนเกินในงบการเงินรวม  
(3) อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นอตัราขั้นตํ่าตามท่ี ธปท. กาํหนดสาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

และอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณตามวธีิการกนัสาํรองเป็นกลุ่มลกูหน้ี  
(4) ไม่รวมค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

จาํนวน 1,329 ลา้นบาท และ 1,303 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไม่รวมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของรายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาดเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 520 ลา้นบาท และ 366   

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารไดโ้อนขายเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

ใหก้บับุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ราคาตามบญัชี 1,858 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,432 

ราคาขาย 1,432 

 

5) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินายน 2561 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินายน 2560 

วธีิการปรับโครงสร้างหนี 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี ้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้างหนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 6,025 1,401 - - 5,590 3,763 - - 

การลดเงินตน้และดอกเบ้ีย 1,421 74 - - 1,661 86 - - 

การปรับโครงสร้าง 

ในหลายลกัษณะ 
228 1,473 - - 256 3,701 - - 

รวม 7,674 2,948  - 7,507 7,550  - 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินายน 2561 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินายน 2560 

วธีิการปรับโครงสร้างหนี 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี ้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้างหนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 10,851 2,285 - - 11,758 4,776 - - 

การลดเงินตน้และดอกเบ้ีย 3,335 169 - - 3,542 177 - - 

การปรับโครงสร้าง 

ในหลายลกัษณะ 
485 2,716 - - 496 4,671 - - 

รวม 14,671 5,170  - 15,796 9,624  - 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2561 และ 2560 ธนาคารและบริษทัย่อยใช้วิธี

คาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสําหรับลูกหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการชาํระหน้ีโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตตามสัญญา

ปรับโครงสร้างหน้ีคิดลดด้วยอัตราตลาดร่วมกับวิธีมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุด วนัที ่30 มถุินายน 

สําหรับงวดหกเดอืน

ส้ินสุด วนัที ่30 มถุินายน 

 2561 2560 2561 2560 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 392 365 748 757 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากการปรับโครงสร้างหน้ี 331 227 615 496 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกยอดคงคา้ง

ของลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีทั้งส้ิน และลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบแสดง       

ฐานะการเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มถุินายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มถุินายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ยอดคงคา้งของลกูหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีทั้งส้ิน 22,068 20,542 17,629 15,801 

ยอดคงคา้งของลกูหน้ีปรับโครงสร้างหน้ี 

ในระหวา่งงวด/ปี 
5,401 11,271 4,404 9,426 

 

6) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 มถุินายน 2561) 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกาํหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 103,786 248,180 101,803 453,769 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (77,238) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
   376,531 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (13,040) 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่า – สุทธิ    363,491 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกาํหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 100,122 231,619 83,896 415,637 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (68,929) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
   346,708 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (12,848) 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่า – สุทธิ    333,860 

 

7.7 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 มถุินายน 2561) 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัย

จะสูญ 

สํารอง

ส่วนเกนิ 

รวม 

ยอดตน้งวด 11,863 2,998 5,938 3,902 11,020 18,452 54,173 

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,144 748 2,281 (21) 4,390 3,643 12,185 

หน้ีสูญตดับญัชี (24) (365) (3,173) (1,548) (2,594) - (7,704) 

อ่ืน ๆ 4 - - (1) - 1 4 

ยอดปลายงวด 12,987 3,381 5,046 2,332 12,816 22,096 58,658 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 ปกต ิ กล่าวถงึเป็น

พเิศษ 

ตํ่ากว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

สํารอง

ส่วนเกนิ 

รวม 

ยอดตน้งวด 10,426 3,100 7,254 2,388 9,050 16,056 48,274 

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,579 468 4,866 4,416 7,845 2,407 21,581 

หน้ีสูญตดับญัชี (124) (570) (6,177) (2,886) (5,103) - (14,860) 

หน้ีสูญตดับญัชีจากการ

จาํหน่ายสินเช่ือท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้

(3) - (1) (11) (774) - (789) 

อ่ืน ๆ (15) -  (4) (5) 2 (11) (33) 

ยอดปลายงวด 11,863 2,998 5,938 3,902 11,020 18,452 54,173 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญขั้นตํ่าตามแนวทางของ ธปท. ไวด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ* 38,411 37,389 30,515 29,389 

 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ* ในงบการเงินดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

งบการเงินรวม 60,507 55,841 

ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั 43,566 39,220 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 43,270 38,907 

* ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวขา้งตน้ประกอบดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง

หน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือและ 

ดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้น 

แนวทางปฏิบติัของ ตลท. ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2541 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของ

สินทรัพยแ์ละรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวด้งัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร  

30 มถุินายน 2561 

 จาํนวนราย มูลหนี ้ หลกัประกนั ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
6 1,156 676 497 

รวม 6 1,156 676 497 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร  

31 ธันวาคม 2560 

 จาํนวนราย มูลหนี ้ หลกัประกนั ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
5 1,180 673 524 

รวม 5 1,180 673 524 

 

7.8 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ยอดตน้งวด/ปี 1,303 1,188 48 28 

เพิม่ข้ึน ระหวา่งงวด/ปี 748 1,512 26 39 

ตดัจาํหน่าย (722) (1,397) (18) (19) 

ยอดปลายงวด/ปี 1,329 1,303 56 48 
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7.9 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560       

มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงนิรวม 

    30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 สกุลเงนิ อตัรา

ดอกเบีย้(ร้อย

ละ) 

ครบกาํหนด ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ บาท 3.40 - 3.90 2570 41,985 - 41,985 41,985 - 41,985 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 
7.50 – 11.52 2562 - 2570 - 801 801 - 750 750 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ย

สิทธิ 
บาท 1.60 – 4.50 2561 - 2565 117,125 - 117,125 96,325 - 96,325 

ตัว๋แลกเงิน บาท - - 1 - 1 8 - 8 

เงินกูย้มือ่ืน บาท 0.00 – 9.00 2564 - 2566 2 362 364 2 276 278 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 
0.00 – 8.02 2561 - 2566 - 5,053 5,053 - 3,381 3,381 

 เรียล - - - - - - 66 66 

    159,113 6,216 185,083 138,320 4,546 142,866 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื มีดงัน้ี 

1. เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2559 จาํนวน 10,000          

ลา้นบาท อาย ุ 10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน        

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอน                 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิก่อนวนัครบกาํหนดได ้ณ วนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัออก

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท.  

2. เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2560 จาํนวน 17,007 

ลา้นบาท อาย ุ10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.9 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ใน

เดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ย

สิทธิก่อน วนัครบกาหนดได ้ณ วนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูด้อ้ย

สิทธิ หากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท.  

3. เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 2/2560 จาํนวน 14,978 ลา้น

บาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.4 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ในเดือน

กุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูดอ้ยสิทธิ
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ก่อนวนัครบ กาําหนดได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือวนัครบกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจากนั้นหากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 

 

7.10 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 

ยอดต้นปี  

1 มกราคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายปี  

31 ธันวาคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายงวด  

30 มถุินายน 

2561 

ประมาณการค่าใชจ่้ายภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงั 

ออกจากงาน 

5,241 80 5,321 236 5,557 

อ่ืน ๆ 2,092 55 2,147 16 2,163 

รวม 7,333 135 7,468 252 7,720 

 

7.11 การอนุมติังบการเงิน 

คณะกรรมการธนาคารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

 “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน                           

ในราชอาณาจักรไทย โดยมี สํานักงานใหญ่อยู่ท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง                

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักโดยมี         

สาขาอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในบางประเทศ บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุด

ของธนาคารคือ MUFG Bank, Ltd. (เดิมช่ือธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั) และ

บริษทั Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ตามลาํดบั ทั้งสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น           

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีบริษทัยอ่ย จาํนวน 17 บริษทั 

 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกฎระเบียบและประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) และตลาดหลักทรัพย ์             

แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยแสดงรายการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

สนส. 21/2558 ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 เร่ืองการจัดทาํและการประกาศงบการเงินของ     

ธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ

องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน             

การดาํเนินงานของธนาคารขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดแสดงเป็นสกุลเงินบาทโดยมีการปัดเศษ

ในงบการเงินให้แสดงเป็นหลกัพนับาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้

แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ธนาคารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และตามขอ้กาํหนดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ตาม เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบ

การเงินธนาคารไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึน โดยแปลจากงบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 
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ขอ้มูลบางประการซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปี ท่ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดง ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน       

งบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบ         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

 สําหรับงบแสดงฐานะการเ งินรวมและงบแสดงฐานะการเ งิน เฉพาะธนาคาร                            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะธนาคารสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฎในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและตั้ งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึง                

มีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีรายงานเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหน้ีสิน และ             

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้            

ในปี 2561 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงาน           

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 

มกราคม 2563     เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี  32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 ผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัยอ่ย จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมา

เร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของธนาคารและบริษทัย่อย เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชโ้ดยผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบ

จากมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย ยกเวน้

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ ผูบ้ริหารของ

ธนาคารและบริษทัย่อยไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

และเห็นวา่การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบอยา่ง

เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

 

2.2 งบการเงินรวมได้รวมรายการบญัชีของสํานักงานใหญ่และสาขาธนาคารทุกแห่งและ

บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยของธนาคารมีดงัน้ี 

 

ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ัดตั้งและ 

สถานทีห่ลกัในการ 

ประกอบธุรกจิ 

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียงของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

   ณ วนัที ่

   
30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

บริษทัย่อย     

บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ทลี์สซ่ิง จาํกดั สินเช่ือเช่าซ้ือและลีสซ่ิง ไทย 99.99 99.99 

บริษทั อยุธยาแคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั 

(มหาชน) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละ

ลีสซ่ิง 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ล

สินเช่ือรถจกัรยานยนต ์
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 

จาํกดั 

สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั สินเช่ือบตัรเครดิตและ ไทย 100.00 100.00 
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สินเช่ือบุคคล 

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั สินเช่ือบตัรเครดิตและ 

สินเช่ือบุคคล 
ไทย 100.00 100.00  

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ี

แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ

ใหบ้ริการดา้นบุคลากร 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชนัส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามทวงหน้ี 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 

จาํกดั 

จดัการกองทุน 
ไทย 76.59 76.59 

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั 

บริหารสินทรัพย ์
ไทย 100.00 100.00 

บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรีจาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.84 99.84 

บริษทั กรุงศรีแฟ็กเตอริง จาํกดั รับโอนสิทธิเรียกร้อง

ลูกหน้ี 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรีไลฟ์แอสชวัรันส์โบรกเกอร์ 

จาํกดั (1) 

นายหนา้ประกนัชีวติ 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท กรุงศรีเจเนอรัลอินชัวรันส์โบรก

เกอร์จาํกดั (1) 

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั ธุรกิจร่วมลงทุน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั กรุงศรีบริการเช่าสินเช่ือ จาํกดั (2) สินเช่ือเช่าซ้ือ ลีสซ่ิง และ 

สินเช่ือผอ่นชาํระ 
ลาว 100.00 100.00 

Hattha Kaksekar Limited ไมโครไฟแนนซ์ กมัพชูา 100.00 100.00 
(1) รวมการถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั ร้อยละ 100 

(2) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 การถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั 

(มหาชน) ร้อยละ 75 และร้อยละ 78 และ บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั ร้อยละ 25 และร้อยละ 12 ตามลาํดบั 

รายการบญัชีและยอดคงคา้งระหวางก่ นที!สาํคญัไดต้ดัออกหมดแลว้ 

 

3. การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

สําหรับงวดบญัชีปัจจุบนัในระหว่างงวดธนาคารและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนว

ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของธนาคารและบริษทัยอ่ย 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสาํคญั

เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

5. มูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี

เกิดข้ึนในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกั 

ใชร้าคาในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ทาํรายการได ้

 

การกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีดงัน้ี 

 ระดบั 1 – ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและธนาคารและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ถึงตลาดนัน่ ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ระดบั 2 – ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีไม่มีการซ้ือขายคล่องและมูล

ค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดใ้นตลาดเป็นองคป์ระกอบสาํคญั

ในการประเมินมูลค่า 

 ระดบั 3 – มูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ขอ้มูลท่ีไม่มีในตลาดเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัในการประเมินมูลค่า 

 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย          

มูลค่ายุติธรรมตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 
 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 16,082 16,082 16,082 - 14,520 14,520 14,520 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 148 923 1,071 1,071 - 355 355 355 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,935 92,721 97,656 97,656 3,082 63,715 66,797 66,797 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 14,040 14,040 14,040 - 12,741 12,741 12,741 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 
มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื มูลค่ายุตธิรรม 

ยอด

คงเหลอื 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 

 ระดบั  

1 

ระดบั 

 2 

รวมมูลค่า 

ยุติธรรม 
 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 16,082 16,082 16,082 - 14,531 14,531 14,531 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 133 923 1,056 1,056 - 355 355 355 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,935 92,721 97,656 97,656 3,082 63,715 66,797 66,797 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์         

- ธุรกรรมเพือ่คา้ - 14,049 14,049 14,049 - 12,741 12,741 12,741 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไม่

มีการโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 
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วิธีการท่ีธนาคารและบริษทัย่อยได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน – ธุรกรรมเพือ่ค้า 

เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรับตราสารอนุพนัธ์ ข้ึนอยูก่บัประเภทตราสาร

อนุพนัธ์และการมีอยู่ของขอ้มูลตลาดที!จะนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิค

ดงักล่าวประกอบดว้ย ประมาณการกระแสเงินสด Option pricing model รวมทั้งแบบจาํลอง

มาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่ไปโดยผูร่้วมตลาด โดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็น

ขอ้มูลท่ีสังเกตได้ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและการ

ปรับปรุงมูลค่าทางดา้นเครดิต (Credit valuation adjustment) ซ่ึงเป็นการประมาณการของการปรับ 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้คู่สัญญาอาจผิดนัดชาํระหน้ีและ

ธนาคารอาจไม่ไดรั้บชาํระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศท่ีจดทะเบียนในสมาคมตราสารหน้ีไทย มูลค่า

ยติุธรรมคาํนวณโดยประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนของสมาคมตราสาร

หน้ีไทย เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน ตลท.มูลค่ายติุธรรมคาํนวณโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ

คร้ังสุดทา้ยของ ตลท. เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน ตลท. มูลค่ายติุธรรมคาํนวณ

โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีในรายงานซ่ึงประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 

 

6. การดํารงเงินกองทุน 

ธนาคารจดัให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายในให้สอดคลอ้งกบั

กระบวนการกาํกบัดูแลของ ธปท.และมีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าความตอ้งการ

เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและของธนาคารทั้งในปัจจุบนัและอนาคตสอดคลอ้งกบั

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกลุ่มธุรกิจทางการเงินและของธนาคาร 

ธนาคารดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 โดย

ดาํรงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียง ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ี ธปท. 

กาํหนดซ่ึงธนาคารถูกกาํหนดให้คาํนวณเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III โดยองคป์ระกอบของ

เงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงในรายงานการกาํกบัแบบรวมกลุ่มและงบ

การเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํแนกไดด้งัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 Basel III 

 รายงานการกาํกบัแบบรวมกล่ม 

 30 กนัยายน 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1    

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 73,558  73,558 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 52,879  52,879 

     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,007  5,007 

     กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัการจดัสรร 96,652  78,166 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ    

        กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 7,661  8,590 

        รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (5,218)  (5,218) 

     รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (21,842)  (21,056) 

        รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 208,697  191,926 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น Additional Tier 1    

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 987  1,307 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 209,684  193,233 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2    

     หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 41,985  41,985 

     เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 17,929  16,745 

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 235  206 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 60,149  58,936 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 269,833  252,169 

 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ) 

 
ขั้นตํา่ตามที ่ธปท. กาํหนด* 

Basel III 

 รายงานการกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน 
6.375 5.75 12.76 12.56 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
7.875 7.25 12.82 12.64 
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อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
10.375 9.75 16.50 16.50 

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือ

รองรับการ ใหสิ้นเช่ือฯ แก่กลุ่มลูกหน้ีราย

ใหญ่ (ลา้นบาท) 

  269,833 252,169 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกั

เงินกองทุนส่วน เพิม่ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
  16.50 16.50 

* ธปท. กาํหนดให้ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าในอตัรา ร้อยละ 8.5 และทยอยดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต ในอตัราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 

2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

ธปท.ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (“D-SIBs”) 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยด์งักล่าวมีความสามารถในการรองรับความเสียหายไดม้ากข้ึน ธปท.ไดก้าํหนดธนาคาร

เป็น D-SIBs และตอ้งดาํรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพ่ือรองรับความเสียหายในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของอีกร้อยละ 1 ของสินทรัพยเ์สี!ยงทั้งส้ิน โดยทยอยดาํรงท่ีอตัราร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

และดาํรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

หน่วย : ล้านบาท 

 Basel III 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1    

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ    

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 73,558  73,558 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 52,879  52,879 

     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,007  5,007 

     กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัการจดัสรร 54,669  44,704 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ    

        กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 8,194  8,938 

        รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (5,218)  (5,218) 

     หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (12,972)  (12,337) 

        รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 176,117  167,531 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น Additional Tier 1 -  - 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 176,117  167,531 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2    

     หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 41,985  41,985 
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     เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 13,667  9,517 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 55,652  51,502 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 231,769  219,033 

 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ) 

 
ขั้นตํา่ตามที ่ธปท. กาํหนด* 

Basel III 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน 
6.375 5.75 11.78 11.97 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
7.875 7.25 11.78 11.97 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์

เส่ียงทั้งส้ิน 
10.375 9.75 15.50 15.65 

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิม่เพ่ือ

รองรับการ ใหสิ้นเช่ือฯ แก่กลุ่มลูกหน้ีราย

ใหญ่ (ลา้นบาท) 

  231,769 219,033 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกั

เงินกองทุนส่วน เพิม่ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
  15.50 15.65 

* ธปท. กาํหนดให้ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าในอตัรา ร้อยละ 8.5 และทยอยดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุน

ส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต ในอตัราร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 

2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

ธปท.ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (“D-SIBs”) 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยด์งักล่าวมีความสามารถในการรองรับความเสียหายไดม้ากข้ึน ธปท.ไดก้าํหนดธนาคาร

เป็น D-SIBs และตอ้งดาํรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพ่ือรองรับความเสียหายในรูปของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วน

ของเจา้ของอีกร้อยละ 1 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยดาํรงท่ีอตัราร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

และดาํรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศของ ธปท. เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชย ์

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.krungsri.com วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล 29 ตุลาคม 2561 

http://www.krungsri.com/
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7. ข้อมูลเพิม่เติม 

7.1 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

7.1.1 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2561 2560 2561 2560 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า เงินลงทุนเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 
(815) 156 (815) 156 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร โอนเขา้กาํไรสะสม (221) (242) (221) (242) 

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดม้าจากการชาํระหน้ี 8,044 5,755 5,966 3,732 

ท่ีดินและอาคารท่ีโอนเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 56 - 56 - 

 

7.1.2 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน สําหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 2561  2560  2561  2560 

ยอดตน้งวด 142,890  160,372  112,005  133,949 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 35,841  (18,448)  13,734  (24,064) 

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดอ่ืน (3)  (9)  -  2 

ยอดปลายงวด 178,728  141,915  125,739  109,887 

 

7.1.3 กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ียงัไม่

เกิดข้ึนในการจดัทาํงบกระแสเงินสด กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ี

เกิดข้ึนจริงถือตามเกณฑเ์งินสด ส่วนกาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ียงั

ไม่เกิดข้ึนนั้นถือตามผลต่างจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายการบญัชี ซ่ึงถือเป็นรายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อน

ภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
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7.2 เงินลงทุนสุทธิ 

เงินลงทุนสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่ 

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 924 - (1) 923 355 - - 355 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 148 1 (1) 148 - - - - 

 1,072 1 (2) 1,071 355 - - 355 

     หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (1)   - -   - 

          รวม 1,071   1,071 355   355 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 80,540 4 (410) 80,134 51,612 235 - 51,847 

     ตราสารหนี"ภาคเอกชน 11,846 213 (12) 12,047 10,601 392 - 10,993 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 5,258 802 (301) 5,759 3,757 605 (121) 4,241 

 97,644 1,019 (723) 97,940 65,970 1,232 (121) 67,081 

     บวก ค่าเผ!ือการปรับมูลค่า 296   - 1,111   - 

     หกั ค่าเผ!ือการดอ้ยค่า (284)   (284) (284)   (284) 

          รวม 97,656   97,656 66,797   66,797 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ

กาํหนด         

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,000    16,000    

     เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน

มา 343    452    

 16,343    16,452    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (14)    (14)    

          รวม 16,329    16,438    

เงนิลงทุนทัว่ไป         

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 598    525    

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1    3    
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 599    528    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (183)    (184)    

          รวม 416    344    

          รวมเงนิลงทุนสุทธิ 115,472    83,934    

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 2561  31 ธันวาคม 2560  

 ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่ 

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคาทุน/ 

ราคาทุนตัด 

จําหน่าย 

กาํไรที่

ยงัไม่

เกดิขึน้ 

ขาดทุน

ทีย่งัไม่

เกดิขึน้ 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 924 - (1) 923 355 - - 355 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 134 - (1) 133 - - - - 

 1,058 - (2) 1,056 355 - - 355 

     หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (1)   - -   - 

          รวม 1,056   1,056 355   355 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         

     หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 80,540 4 (410) 80,134 51,612 235 - 51,847 

     ตราสารหนี"ภาคเอกชน 11,567 213 (12) 11,768 10,322 392 - 10,714 

     ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 5,258 802 (301) 5,759 3,757 605 (121) 4,241 

 97,365 1,019 (723) 97,661 65,691 1,232 (121) 66,802 

     บวก ค่าเผ!ือการปรับมูลค่า 296   - 1,111   - 

     หกั ค่าเผ!ือการดอ้ยค่า (284)   (284) (284)   (284) 

          รวม 97,656   97,656 66,797   66,797 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ

กาํหนด         

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,000    16,000    

     เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน

มา 343    452    

 16,343    16,452    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (14)    (14)    

          รวม 16,329    16,438    

เงนิลงทุนทัว่ไป         

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ 275    278    
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ตอ้งการของตลาดในประเทศ 

     ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1    3    

 276    281    

     หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (167)    (168)    

          รวม 109    113    

          รวมเงนิลงทุนสุทธิ 115,150    83,703    

 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนทัว่ไปใน

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน ตลท. ในงบการเงินรวม 

จาํนวน 2 บริษทั และ 3 บริษทั ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 1 บริษทั มูลค่าเงิน

ลงทุน ตามราคาทุน 12 ลา้นบาท มูลค่าตามราคาตลาด 0 บาท 

 

7.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 

      งบการเงนิรวม 

      30 กนัยายน 2561 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น

และสิทธิออกเสียง

ของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีร

าค
าทุ

น
) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีส่

วน
ได้

เสี
ย)

 

เง
นิ

ปั
น

ผล
 

การร่วมค้า        

บริษท ัเทสโก ้คาร์ด  

เซอร์วสิเซส จาํกดั(1) 

สินเช่ือบตัร

เครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 

หุน้สามญั 2,080 50.00 1,040 2,255 - 

บริษท ัเทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัชีวติ 

 

หุน้สามญั 12 50.00 - 64 - 

บริษท ัเทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัวนิาศ

ภยั 

หุน้สามญั 107 50.00 - 219 - 

เงนิลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ     1,040 2,538 - 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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      งบการเงนิรวม 

      31 ธันวาคม 2560 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น

และสิทธิออกเสียง

ของธนาคาร  

(ร้อยละ) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีร

าค
าทุ

น
) 

เง
นิ

ลง
ทุ

น
  

(ว
ธิีส่

วน
ได้

เสี
ย)

 

เง
นิ

ปั
น

ผล
 

การร่วมค้า        

บริษท ัเทสโก ้คาร์ด  

เซอร์วสิเซส จาํกดั(1) 

สินเช่ือบตัร

เครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 

หุน้สามญั 2,080 50.00 1,040 2,000 - 

บริษท ัเทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัชีวติ 

 

หุน้สามญั 12 50.00 - 60 - 

บริษท ัเทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั(2) 

นายหนา้

ประกนัวนิาศ

ภยั 

หุน้สามญั 107 50.00 - 162 - 

เงนิลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ     1,040 2,222 - 

 
(1) ถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั 
(2) ถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 กนัยายน 2561  

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อกและ

เรียกชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้นและ

สิทธิออกเสียงของ

ธนาคาร (ร้อยละ) 

เงนิลงทุน 

(วธีิราคาทุน) 

เงนิปันผล 

บริษทัย่อย       

     บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง 

จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 1,235 99.99 3,929 - 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส 

จาํกดั (มหาชน) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 25,545 100.00 19,880 4,956 

     บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และสินเช่ือ

รถจกัรยานยนต ์

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 
4,990 100.00 

4,826 

1 

1,700  

- 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิ

เซส จาํกดั  

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,925 100.00 11,941 - 

     บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส 

จาํกดั 

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 2,458 100.00 2,581 - 

     บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,906 100.00 6,275 - 

     บริษทั รักษาความปลอดภยั สยาม

เรียลต้ี แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 

ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ

ใหบ้ริการดา้นบุคลากร 
หุน้สามญั 100 100.00 100 - 

     บริษทั โทเทิล เซอร์วสิเซส โซลูชัน่ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามทวง

หน้ี 
หุน้สามญั 401 100.00 1,614 - 

     บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุง

ศรี จาํกดั 

จดัการกองทุน 
หุน้สามญั 350 76.59 205 375 

     บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั 

บริหารสินทรัพย ์
หุน้สามญั 2,700 100.00 4,565 - 

     บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์
หุน้สามญั 1,350 99.84 1,497 - 

     บริษทั กรุงศรี แฟ็กเตอริง จาํกดั 
รับโอนสิทธิเรียกร้อง

ลูกหน้ี 
หุน้สามญั 300 100.00 300 - 

     บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุน้สามญั 700 100.00 700 - 



149 

 

     Hattha Kaksekar Limited ไมโครไฟแนนซ์ หุน้สามญั 2,536 100.00 7,713 - 

     รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย    66,127 7,031 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (5,452) - 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ     60,675 7,031 

 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ประเภท

หลกัทรัพย์

ทีล่งทุน 

ทุนทีอ่อกและ

เรียกชําระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้นและ

สิทธิออกเสียงของ

ธนาคาร (ร้อยละ) 

เงนิลงทุน 

(วธีิราคาทุน) 

เงนิปันผล 

บริษทัย่อย       

     บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง 

จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 1,235 99.99 3,929 - 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส 

จาํกดั (มหาชน) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และลีสซ่ิง 
หุน้สามญั 25,545 100.00 19,880 2,759 

     บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

และสินเช่ือ

รถจกัรยานยนต ์

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 
3,290 100.00 

3,126 

1 

- 

- 

     บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิ

เซส จาํกดั  

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,925 100.00 11,941 - 

     บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส 

จาํกดั 

สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 2,458 100.00 2,581 - 

     บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
สินเช่ือบตัรเครดิตและ

สินเช่ือบุคคล 
หุน้สามญั 5,906 100.00 6,275 - 

     บริษทั รักษาความปลอดภยั สยาม

เรียลต้ี แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 

ใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ

ใหบ้ริการดา้นบุคลากร 
หุน้สามญั 100 100.00 100 - 

     บริษทั โทเทิล เซอร์วสิเซส โซลูชัน่ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการติดตามทวง

หน้ี 
หุน้สามญั 401 100.00 1,614 - 

     บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุง

ศรี จาํกดั 

จดัการกองทุน 
หุน้สามญั 350 76.59 205 268 
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     บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงศรี

อยธุยา จาํกดั 

บริหารสินทรัพย ์
หุน้สามญั 2,700 100.00 4,565 - 

     บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์
หุน้สามญั 1,350 99.84 1,497 - 

     บริษทั กรุงศรี แฟ็กเตอริง จาํกดั 
รับโอนสิทธิเรียกร้อง

ลูกหน้ี 
หุน้สามญั 300 100.00 300 - 

     บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หุน้สามญั 700 100.00 700 - 

     Hattha Kaksekar Limited ไมโครไฟแนนซ์ หุน้สามญั 1,031 100.00 6,208 - 

     รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย    62,922 3,027 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (5,052) - 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ     57,870 3,027 

 

การเปิดเผยงบกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จํากดั 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

หน่วย : ล้านบาท 

 2561  2560 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 85  170 

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงิน

สดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

     หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -  17 

     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 18  17 

     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย -  1 

     กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (81)  (96) 

     ค่าใชจ่้ายจากผลประโยชน์พนกังาน 4  4 

     รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (49)  (126) 

     เงินสดรับดอกเบ้ีย 49  126 
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     เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (20)  (41) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ดาํเนินงาน 

6  72 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง    

     เงินลงทุนในลูกหน้ี 18  22 

     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี -  2 

     ทรัพยสิ์นรอการขาย 194  274 

     สินทรัพยอ่ื์น 22  54 

หน้ีสินดาํเนินงานลดลง    

     หน้ีสินอ่ืน (40)  (38) 

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 200  386 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -  - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึนสุทธิ 200  386 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,429  957 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,629  1,343 

 

7.4 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

1) จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

หน่วย : ล้านบาท 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินเบิกเกินบญัชี 62,872 60,432 62,824 60,382 

เงินใหกู้ย้มื 857,502 792,493 836,728 810,399 

ตัว๋เงิน 302,668 283,266 300,734 285,321 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 446,060 400,930 367,092 309,557 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 13,726 14,707 4,124 3,923 

ลูกหน้ีบตัรเครดิต 56,216 62,007 - - 

อ่ืน ๆ 6,430 5,523 4,977 4,030 

     รวม 1,745,474 1,619,358 1,576,479 1,473,612 

หกั รายไดร้อตดับญัชี (78,595) (68,954) (61,937) (50,190) 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจาก     

          รายไดร้อตดับญัชี 1,666,879 1,550,404 1,514,542 1,423,422 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,509 3,917 2,714 2,296 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายได ้     

          รอตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 1,671,388 1,554,321 1,517,256 1,425,718 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ     

     1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

          - รายสินเช่ือ (27,173) (26,805) (22,312) (21,992) 

          - รายกลุ่ม (10,654) (8,916) (8,862) (6,984) 

     2. เงินสาํรองส่วนเกิน (23,284) (18,452) (13,667) (9,518) 

หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า     

          จากการปรับโครงสร้างหนี (1,565) (1,303) (93) (48) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ 1,608,712 1,498,845 1,472,322 1,387,176 

 

 

 

2) จาํแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
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 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,575,554 10,998 1,586,552 1,452,878 11,159 1,464,037 

เงินดอลลาร์สหรัฐ 42,741 29,181 71,922 55,437 26,225 81,662 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 2,778 5,627 8,405 980 3,725 4,705 

รวม 1,621,073 45,806 1,666,879 1,509,295 41,109 1,550,404 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,445,768 10,168 1,455,936 1,345,001 10,426 1,355,427 

เงินดอลลาร์สหรัฐ 42,742 9,062 51,804 55,437 8,983 64,420 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 2,778 4,024 6,802 980 2,595 3,575 

รวม 1,491,288 23,254 1,514,542 1,401,418 22,004 1,423,422 

 

3) จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั้น 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 กนัยายน 2561) 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 18,781 1,153 140 121 829 21,024 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 372,651 13,974 2,384 1,084 11,457 401,550 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 106,166 3,067 300 258 1,875 111,666 

การสาธารณูปโภคและบริการ 155,355 13,411 166 148 1,899 170,979 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 232,470 2,309 1,112 1,233 4,158 241,282 

อ่ืน ๆ 681,917 26,697 5,691 2,549 3,524 720,378 

รวม 1,567,340 60,611 9,793 5,393 23,742 1,666,879 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 
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 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 18,510 1,080 109 121 800 20,620 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 371,182 12,402 3,396 2,620 8,803 398,403 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 89,539 3,946 806 374 1,541 96,206 

การสาธารณูปโภคและบริการ 138,883 10,781 270 244 1,693 151,871 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 209,100 2,749 1,238 1,191 2,820 217,098 

อ่ืน ๆ 631,929 22,681 5,460 2,471 3,665 666,206 

รวม 1,459,143 53,639 11,279 7,021 19,322 1,550,404 

 

4) จาํแนกตามประเภทการจดัชั้น 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 กนัยายน 2561) 

 เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน

การตั้งค่าเผือ่

หนีส้งสัยจะสูญ 

อตัราทีใ่ช้ในการ

ตั้งค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ (3) 

(ร้อยละ) 

 

ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 
(4) 

1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     จดัชั้นปกติ 1,571,610 1,049,817 1, 2 13,344 

     จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 60,850 49,547 2, 17 3,525 

     จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 9,793 7,167 51, 100 4,979 

     จดัชั้นสงสัย 5,393 3,465 45, 100 2,182 

     จดัชั้นสงสัยจะสูญ 23,742 11,755 100 13,797 

รวม 1,671,388 1,121,751  37,827 (1) 

2. สาํรองส่วนเกิน    23,284 (2) 

รวม    61,111 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 



155 

 

 เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน

การตั้งค่าเผือ่

หนีส้งสัยจะสูญ 

อตัราทีใ่ช้ในการ

ตั้งค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ (3) 

(ร้อยละ) 

 

ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 
(4) 

1. เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     จดัชั้นปกติ 1,462,823 985,804 1, 2 11,863 

     จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 53,876 39,273 2,15 2,998 

     จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 11,279 7,561 50,100 5,938 

     จดัชั้นสงสัย 7,021 4,724 46,100 3,902 

     จดัชั้นสงสัยจะสูญ 19,322 9,251 100 11,020 

รวม 1,554,321 1,046,613  35,721(1)
 

2. สาํรองส่วนเกิน    18,452(2)
 

รวม    54,173 

(1) รวมค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีไดม้าจากการกนัสาํรองแบบกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) 

สาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 จาํนวน 10,654 ลา้นบาท และ 8,916 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
(2) รวมค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 1 ของ 78,313 ลา้นบาท และ 102,882 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 783 ลา้นบาท 

และ 1,029 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงไม่ไดถู้กตดัรายการระหวา่งกนั แต่บนัทึกไวเ้ป็นสาํรองส่วนเกิน

ในงบการเงินรวม  
(3) อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เป็นอตัราขั้นตํ่าตามท่ี ธปท. กาํหนดสาํหรับเงินให้

สินเช่ือแก่ลูกหน้ี และอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณตามวิธีการกนัสาํรองเป็นกลุ่มลูกหน้ี  
(4) ไม่รวมค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 จาํนวน 1,565 ลา้นบาท และ 1,303 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไม่รวมค่าเผือ่หน้ีสงสัย

จะสูญของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 จาํนวน 415 ลา้นบาท และ 366 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

 

5) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  
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สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2560 

วธีิการปรับโครงสร้างหนี 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี ้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้างหนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 5,411 1,885 - - 6,281 867 - - 

การลดเงินตน้และดอกเบ้ีย 1,901 91 - - 1,569 74 - - 

การปรับโครงสร้าง 

ในหลายลกัษณะ 
253 693 - - 252 869 - - 

รวม 7,565 2,669  - 8,102 1,810  - 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2560 

วธีิการปรับโครงสร้างหนี 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี ้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้างหนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

จํานวน 

ราย 

จํานวนหนี้

ตามบญัชี 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

ทรัพย์

ทีรั่บ

โอน 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 16,259 4,159 - - 18,037 5,636 - - 

การลดเงินตน้และดอกเบ้ีย 5,236 261 - - 5,111 251 - - 

การปรับโครงสร้าง 

ในหลายลกัษณะ 
730 3,384 - - 743 5,531 - - 

รวม 22,225 7,804  - 23,891 11,418  - 

 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีคาํนวณ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสําหรับลูกหน้ีซ่ึงปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข        
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การชาํระหน้ีโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตตามสัญญาปรับ 

โครงสร้างหน้ีคิดลดดว้ยอตัราตลาดร่วมกบัวิธีมูลค่ายุติธรรมของหลกัประกนัโดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2560 

  

จํานวน

ราย 

จํานวนหนีต้ามบญัชี  

จํานวน

ราย 

จํานวนหนีต้ามบญัชี 

 อายุเฉลีย่ 

ของหนี ้

(ปี ) 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

หลงัปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

อายุเฉลีย่

ของหนี ้(ปี 

) 

ก่อนปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

หลงัปรับ 

โครงสร้าง

หนี ้

วธีิมูลค่าปัจจุบนัของ 

กระแสเงินสดท่ีคาด

วา่จะไดรั้บใอนาคต 

4.81 15,933 2,863 2,792 4.73 17,670 4,761 4,751 

วธีิมูลค่ายติุธรรมของ 

หลกัประกนั 
8.71 326 1,296 1,295 8.30 367 875 875 

 

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ธนาคารและ 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีและรายไดด้อกเบ้ียรับจากการปรับ 

โครงสร้างหน้ีในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุด วนัที ่30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืน

ส้ินสุด วนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 594 381 1,343 1,138 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากการปรับโครงสร้างหน้ี 297 298 912 834 

 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกยอดคงคา้ง

ของลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีทั้งส้ิน และลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดเก้าเดือน
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ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบแสดง       

ฐานะ การเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ยอดคงคา้งของลกูหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีทั้งส้ิน 22,399 20,542 17,616 15,801 

ยอดคงคา้งของลกูหน้ีปรับโครงสร้างหน้ี 

ในระหวา่งงวด/ปี 
7,479 11,271 5,081 9,426 

 

6) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน) 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 กนัยายน 2561) 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกาํหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 104,278 250,302 105,206 459,786 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (78,519) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
   381,267 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (14,970) 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่า – สุทธิ    366,297 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 



159 

 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 จํานวนเงนิทีถ่ึงกาํหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 100,122 231,619 83,896 415,637 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (68,929) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
   346,708 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (12,848) 

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่า – สุทธิ    333,860 
 

7.5 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 กนัยายน 2561) 

 ปกต ิ กล่าวถึง

เป็นพเิศษ 

ตํา่กว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัย

จะสูญ 

สํารอง

ส่วนเกนิ 

รวม 

ยอดตน้งวด 11,863 2,998 5,938 3,902 11,020 18,452 54,173 

หน้ีสงสัยจะสูญ 1,522 1,148 3,712 706 6,074 4,836 17,998 

หน้ีสูญตดับญัชี (41) (621) (4,670) (2,424) (3,295) - (11,051) 

อ่ืน ๆ - - (1) (2) (2) (4) (9) 

ยอดปลายงวด 13,344 3,525 4,979 2,182 13,797 23,284 61,111 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 ปกต ิ กล่าวถงึเป็น

พเิศษ 

ตํ่ากว่า

มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะ

สูญ 

สํารอง

ส่วนเกนิ 

รวม 

ยอดตน้งวด 10,426 3,100 7,254 2,388 9,050 16,056 48,274 

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,579 468 4,866 4,416 7,845 2,407 21,581 

หน้ีสูญตดับญัชี (124) (570) (6,177) (2,886) (5,103) - (14,860) 

หน้ีสูญตดับญัชีจากการ

จาํหน่ายสินเช่ือท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้

(3) - (1) (11) (774) - (789) 

อ่ืน ๆ (15) -  (4) (5) 2 (11) (33) 

ยอดปลายงวด 11,863 2,998 5,938 3,902 11,020 18,452 54,173 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญขั้นตํ่าตามแนวทางของ ธปท. ไวด้งัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ* 39,807 37,389 31,682 29,389 

 

ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ* ในงบการเงินดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

งบการเงินรวม 63,091 55,841 

ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั 45,642 39,220 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 45,349 38,907 

* ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวขา้งตน้ประกอบดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง

หน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือและ 

ดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตามท่ีกล่าวไวใ้น 

แนวทางปฏิบติัของ ตลท. ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2541 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของ

สินทรัพยแ์ละรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวด้งัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร  

30 กนัยายน 2561 

 จาํนวนราย มูลหนี ้ หลกัประกนั ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
5 1,132 676 473 

รวม 5 1,132 676 473 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร  

31 ธันวาคม 2560 

 จาํนวนราย มูลหนี ้ หลกัประกนั ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ 

บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
5 1,180 673 524 

รวม 5 1,180 673 524 

 

7.6 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

ยอดตน้งวด/ปี 1,303 1,188 48 28 

เพิม่ข้ึน ระหวา่งงวด/ปี 1,343 1,512 73 39 

ตดัจาํหน่าย (1,081) (1,397) (28) (19) 

ยอดปลายงวด/ปี 1,565 1,303 93 48 
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7.7 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินก้ยมื 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560       

มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงนิรวม 

    30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 สกุลเงนิ อตัรา

ดอกเบีย้(ร้อย

ละ) 

ครบกาํหนด ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ บาท 3.40 - 3.90 2570 41,985 - 41,985 41,985 - 41,985 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 
7.50 – 11.52 2562 - 2570 - 750 750 - 750 750 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ย

สิทธิ 
บาท 1.60 – 3.86 2561 - 2565 137,590 - 137,590 96,325 - 96,325 

ตัว๋แลกเงิน บาท - - 1 - 1 8 - 8 

เงินกูย้มือ่ืน บาท 0.00 – 8.31 2564 - 2566 2 251 253 2 276 278 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 
0.00 – 8.02 2561 - 2566 - 4,504 4,504 - 3,381 3,381 

 เรียล - - - - - - 66 66 

    179,578 5,505 185,083 138,320 4,546 142,866 

 

หน่วย : ล้านบาท 

    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

    30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

 สกุล

เงนิ 

อตัรา

ดอกเบีย้(ร้อย

ละ) 

ครบกาํหนด ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประเทศ 

รวม 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ บาท 3.40 - 3.90 2570 41,985 - 41,985 41,985 - 41,985 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บาท 1.85 - 2.25 2561 - 2565 90,000 - 90,000 70,000 - 70,000 

ตัว๋แลกเงิน บาท - - 1 - 1 8 - 8 

เงินกูย้มือ่ืน บาท 0.00 2566 2 - 2 2 - 2 

    131,988 - 131,988 111,995 - 111,995 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื มีดงัน้ี 

1. เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2559 จาํนวน 10,000          

ลา้นบาท อาย ุ 10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน        

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอน                 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิก่อนวนัครบกาํหนดได ้ณ วนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัออก

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท.  

2. เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2560 จาํนวน 17,007 

ลา้นบาท อาย ุ10 ปี 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.9 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ใน

เดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ย

สิทธิก่อน วนัครบกาหนดได ้ณ วนักาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจาก 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูด้อ้ย

สิทธิ หากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท.  

3. เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 2/2560 จาํนวน 14,978 

ลา้นบาท อาย ุ 10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.4 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน                        

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กดูอ้ย

สิทธิก่อนวนัครบ กาําหนดได ้ ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือวนัครบ

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียใดๆ หลงัจากนั้นหากไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 

 

7.8 ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 

ยอดต้นปี  

1 มกราคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายปี  

31 ธันวาคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายงวด  

30 กนัยายน 

2561 

ประมาณการค่าใชจ่้ายภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงั 

ออกจากงาน 

5,241 80 5,321 363 5,684 

อ่ืน ๆ 2,092 55 2,147 52 2,199 

รวม 7,333 135 7,468 415 7,883 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

ยอดต้นปี  

1 มกราคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายปี  

31 ธันวาคม 

2560 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ยอดปลายงวด  

30 กนัยายน 

2561 

ประมาณการค่าใชจ่้ายภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงั 

ออกจากงาน 

4,480 51 4,531 277 4,808 

อ่ืน ๆ 1,976 43 2,019 (29) 1,990 

รวม 6,456 94 6,550 248 6,798 

 

7.9 เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 105 มีมติอนุมติัให้ธนาคาร

จ่ายเงินปันผล สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 

7,355,761,773 หุน้ ใน อตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวน 3,310 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหผู้ถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี  8/2560 มีมติอนุมติัให้

ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2560 ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ จาํนวน 7,355,761,773 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจาํนวน 2,942 ลา้นบาท ซ่ึง

ธนาคารได ้จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 106 มีมติอนุมติัให้ธนาคาร

จ่ายเงินปันผล สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 

7,355,761,773 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวน 3,310 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหผู้ถื้อหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561  

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 8/2561 มีมติอนุมติัให้

ธนาคาร จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้จาํนวน 7,355,761,773 หุ ้น ในอตั ราหุน้ล ะ 0.40 บาท เป็นจาํนวน 2,942 ลา้นบาท ซ่ึง

ธนาคารไดจ่้ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 
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7.10 สินทรัพย์ทีมี่ภาระผูกพนัและข้อจํากดั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัภาระผกูพนัอ่ืนกบัส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

17,845 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

7.11 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     

มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธันวาคม 

2560 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 1,148 1,636 1,148 1,636 

การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,341 1,369 2,341 1,369 

ภาระตามตวัแลกเงินค่าสินคา้เขา้ 

ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 
1,425 1,437 1,425 1,437 

เลตเตอร์ออฟเครดิต 6,307 7,744 6,307 7,744 

ภาระผกูพนัอ่ืน     

     - วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 5,271 6,390 5,271 6,390 

     -วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 31,578 36,052 37,036 41,915 

     -การคํ้าประกนัอ่ืน 53,138 57,196 53,138 57,196 

     -อ่ืน ๆ 93 372 93 372 

รวม 101,301 112,196 106,759 118,059 

ธนาคารและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญารับบริการระบบสารสนเทศระยะยาวกับบริษทัใน

ประเทศแห่งหน่ึง โดยสัญญาจะส้ินสุดในปี 2566 ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ธนาคารและ บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีตอ้งชาํระในอนาคต จาํนวน 

4,460 ลา้นบาท และ 1,034 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ี

จะตอ้งชาํระในอนาคตเก่ียวกบับริการระบบสารสนเทศเป็นจาํนวน 2,597 ลา้นบาท และ 2,659 

ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ี

จะตอ้งชาํระในอนาคตจากการทาํสญัญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานเป็นจาํนวน 467 ลา้นบาท และ 

645 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

7.12 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

ธนาคารมีรายการทางธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง

เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนัและกบั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีรายการเงินใหสิ้นเช่ือระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนธนาคารมีนโยบายการตั้งค่า

เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. เช่นเดียวกบัลูกหน้ีทัว่ไป 

ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 12/2561 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลความเส่ียงของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 กาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยต์อ้งเปิดเผยนโยบาย

การทาํธุรกรรมกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทาํ

ธุรกรรมภายใน กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีนโยบายท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. นโยบายการทาํธุรกรรมระหวา่งกนัภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การทาํธุรกรรมภายใน

กลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งมีเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนด รวมทั้งการคิดอตัราดอกเบ้ียหรือ

ค่าบริการเช่นเดียวกบัการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ทัว่ไปท่ีมีความเส่ียงระดบัเดียวกนั  

2. นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารบริหารความเส่ียงโดยการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้น

เครดิตในประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ การควบคุมความเส่ียง การวดัความเส่ียง และการติดตาม

ความเส่ียง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของธนาคารและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. 

รายการกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปน้ี 

7.12.1 สินทรัพย์ หน้ีสินและภาระผูกพันกับพนักงานชั้ นบริหารตั้ งแต่ระดับผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปและผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปในสายงานการเงินและ

บญัชีและแก่กิจการท่ีธนาคารและ/หรือกรรมการและ/หรือบุคคลดงักล่าวถือหุน้ธนาคาร

และ/หรือบริษทัท่ีกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นของธนาคารมีอาํนาจออกเสียงอยา่งเป็น

สาระสาํคญัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงนิรวม (30 กนัยายน 2561) 

 รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(สินทรัพย์) 

เงนิให้สินเช่ือ ดอกเบีย้ 

ค้างรับ 

สินทรัพย์ 

ตราสาร 

อนุพนัธ์ 

สินทรัพย์อืน่ เงนิรับฝาก รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(หนีสิ้น) 

หนีสิ้น

ตราสาร

อนุพนัธ์ 

หนีสิ้นอืน่ ตราสาร

อนุพนัธ์ 

(ราคาตาม 

สัญญา) 

ภาระผูกพนั 

บริษทัแม่            

     MUFG Bank, Ltd. (เดิมช่ือ ธนาคารแห่ง

โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั) 
22,513 - - 4,971 372 - 149,743 1,148 4,590 336,585 2,650 

รวม 22,513 - - 4,971 372 - 149,743 1,148 4,590 336,585 2,650 

การร่วมค้า            

     บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั - 6,354 20 - 279 360 - - 3 - - 

     บริษทั เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์  โบรคเกอร์ 

จาํกดั 
- - - - 5 151 - - - - - 

     บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 

จาํกด 
- - - - 9 571 - - 5 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (64) - - - - - - - - - 

รวม - 6,290 20 - 293 1,082   8   

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยการมผู้ีถือหุ้นหรือ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั 
38 8,433 41 447 17 8,746 204 5 24 18,473 970 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (78) - - - - - - - - - 

รวม 38 8,355 41 447 17 8,746 204 5 24 18,473 970 

บุคคลและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั - 484 - - - 4,023 - - 788 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (1) - - - - - - - - - 

รวม - 483 - - - 4,023 - - 788 - - 

รวม 22,551 15,128 61 5,418 682 13,851 149,947 1,153 5,410 355,058 3,620 
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 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(สินทรัพย์) 

เงนิให้สินเช่ือ ดอกเบีย้ 

ค้างรับ 

สินทรัพย์ 

ตราสาร 

อนุพนัธ์ 

สินทรัพย์อืน่ เงนิรับฝาก รายการระหว่าง 

ธนาคารและ

ตลาดเงนิ 

(หนีสิ้น) 

หนีสิ้น

ตราสาร

อนุพนัธ์ 

หนีสิ้นอืน่ ตราสาร

อนุพนัธ์ 

(ราคาตาม 

สัญญา) 

ภาระผูกพนั 

บริษทัแม่            

     MUFG Bank, Ltd. (เดิมช่ือ ธนาคารแห่ง

โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั) 
11,889 - - 1,987 458 - 211,311 1,429 1,430 308,370 7,115 

รวม 11,889 - - 1,987 458 - 211,311 1,429 1,430 308,370 7,115 

การร่วมค้า            

     บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั - 10,006 21 - 279 402 - - 1 - - 

     บริษทั เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์  โบรคเกอร์ 

จาํกดั 
- - - - 5 136 - - - - - 

     บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 

จาํกด 
- - - - 9 574 - - 2 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (100) - - - - - - - - - 

รวม - 9,906 21 - 293 1,112   3   

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยการมผู้ีถือหุ้นหรือ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั 
4 7,728 25 621 16 9,265 172 50 11 18,320 1,471 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (72) - - - - - - - - - 

รวม 4 7,656 25 621 16 9,265 172 50 11 18,320 1,471 

บุคคลและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั - 468 - - - 4,665 - - 774 - - 

          หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - - - - - - - - 

รวม - 468 - - - 4,665 - - 774 - - 

รวม 11,893 18,030 46 2,608 557 15,042 211,483 1,479 2,218 326,690 8,586 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารคิดดอกเบ้ียกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัในอตัราร้อยละ 1.00 ถึง 26.47 ต่อปีและอตัราร้อยละ 0.75 ถึง 26.47 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ สาํหรับเงิน

ให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 783 ลา้นบาท และ 1,029 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายการน้ีไม่ไดถู้ก

ตดัรายการระหวา่งกนั แต่บนัทึกไวเ้ป็นสาํรองส่วนเกินในงบการเงินรวม 

7.12.2 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ตามท่ีแสดงในหมายเหตุขอ้ 7.3 

และมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร (30 กนัยายน 2561) 

 

ประเภทกจิการ ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน 

วธีิราคาทุน 

เงนิปันผล 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเพ่ือการ

ลงทุน 
294 7.23 326 16 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (5) - 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั

สุทธิ 

 
  321 16 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร (31 ธันวาคม 2560) 

 

ประเภทกจิการ ทุนทีอ่อก

และเรียก

ชําระแล้ว 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน 

วธีิราคาทุน 

เงนิปันผล 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัเพ่ือการ

ลงทุน 
250 8.50 326 37 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (5) - 

เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั

สุทธิ 

 
  321 37 

 



170 

 

7.12.3 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งธนาคารกบับริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 

2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2560 

 รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย 

 
ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่ 

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่ 

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่

ดอกเบีย้ 

บริษทัแม่         

     MUFG Bank, Ltd. (เดิมช่ือ 

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยู

เอฟเจ จาํกดั) 

- 1,143 1,147 119 - 94 781 151 

รวม - 1,143 1,147 119 - 94 781 151 

การร่วมค้า         

     บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิ

เซส จาํกดั 
46 126 - (10) 60 125 - - 

     บริษทั เทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์  โบรคเกอร์ จาํกดั 
- 2 - - - 2 - - 

     บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกด 
- 7 1 - - 5 1 - 

รวม 46 135 1 (10) 60 132 1 - 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยการมผู้ี

ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

57 107 17 77 48 186 13 64 

รวม 57 107 17 77 48 186 13 64 

บุคคลและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กนั 
5 2 7 1 4 1 39 - 

รวม 108 1,387 1,172 187 112 413 834 215 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2561 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 2560 

 รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย 

 
ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่ 

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่ 

ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ ทีม่ใิช่

ดอกเบีย้ 

บริษทัแม่         

     MUFG Bank, Ltd. (เดิมช่ือ 

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยู

เอฟเจ จาํกดั) 

7 3,476 3,222 359 1 (915) 2,204 439 

รวม 7 3,476 3,222 359 1 (915) 2,204 439 

การร่วมค้า         

     บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิ

เซส จาํกดั 
155 373 - (4) 171 369 - 3 

     บริษทั เทสโก ้ไลฟ์ แอสชวั

รันส์  โบรคเกอร์ จาํกดั 
- 5 1 - - 4 1 - 

     บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวั

รันส์ โบรคเกอร์ จาํกด 
- 18 3 - - 17 3 - 

รวม 155 396 4 (4) 171 390 4 3 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยการมผู้ี

ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

162 32 48 217 204 960 61 248 

รวม 162 32 48 217 204 960 61 248 

บุคคลและกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กนั 
13 5 21 3 13 3 55 - 

รวม 337 3,909 3,295 575 389 438 2,324 690 

 

 

7.12.4 สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

สาหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 476 445 295 284 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 15 15 10 10 

รวม 491 460 305 294 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

สาหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,458 1,338 878 875 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 44 44 29 29 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ๆ 1 16 1 15 

รวม 1,503 1,398 908 919 

 

7.12.5 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไดมี้การ

ทาํสัญญาให้บริการในการเรียกเก็บหน้ีและบริการอ่ืนระหว่างกันเป็นจาํนวน 717       

ลา้นบาท และ 718 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีการทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีและยานพาหนะ 

และค่าบริการอ่ืน ระหวา่งกนัเป็นจาํนวน 59 ลา้นบาท และ 53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

7.12.6 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไดมี้การ

ทาํสัญญาให้บริการดา้นเทคโนโลยีและซอฟแวร์ระหว่างกนัเป็นจาํนวน 38 ลา้นบาท 

และ 38 ลา้น บาท ตามลาํดบั 

7.12.7 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 รายการระหว่างกนั

ของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวกบัสัญญาการใหบ้ริการระหว่างกนัมีจาํนวน 1,099 ลา้นบาท และ 

1,075 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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7.13 ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 

ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ อ่ืนแก่กรรมการและผู ้บริหาร 

นอกเหนือจากผลประโยชน์ ท่ีพึงจ่ายตามปกติ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผกูพนัตามสัญญาจา้งงาน

และสิทธิประโยชน์อ่ืน ธนาคารและบริษทัย่อยไม่มีการขายให้หรือให้เช่าทรัพยสิ์นใดๆ แก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์นใดๆ จาก

บุคคลดงักล่าวนั้น ยกเวน้ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

บริษทัยอ่ยของธนาคารไดจ้าํหน่าย ทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูบ้ริหารในราคา 8 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท 

โดยมีราคาตามบญัชี ณ วนัโอนเท่ากบั 6 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

7.14 ส่วนงานดําเนินงาน 

การจาํแนกส่วนงานทางธุรกิจไดจ้ดัทาํข้ึนตามเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจดัทาํรายงานภายในท่ี

เสนอต่อผูบ้ริหารของธนาคารและบริษทัยอ่ยท่ีสะทอ้นจากโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร 

ผลการดาํเนินงาน จาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจท่ีนาํเสนอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงาน ดาํเนินงานมีการวดัค่าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง        

การเงินไทย โดยมีการปรับบางประการ ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑห์รือแนวปฏิบติัในการจดัทาํ

บญัชีเพื่อการจดัการภายใน โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามแต่ละส่วนงานดงักล่าวจะเป็น

จาํนวนเงินหลงัการจดัสรรค่าใชจ่้ายส่วนกลาง รายไดจ้ากการลงทุน และการกาํหนดราคาโอน

ระหว่างกนัตามความเหมาะสม สาํหรับการทาํธุรกรรมระหว่างส่วนงานอยูบ่นพื้นฐานเดียวกนั

กบัการทาํธุรกรรมกบับุคคลอ่ืนทัว่ไปและจะมีการตดัรายการระหว่างกนัออกในการจดัทาํงบ

การเงินรวม 

ส่วนงานทางธุรกิจต่างๆ มีการจาํแนกไวด้งัน้ี  

ภาครายย่อย: เป็นการให้บริการทางธนาคารและการเงินท่ีมีความหลากหลายแก่ลูกคา้     

รายย่อยทัว่ไป โดยมีการเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นบริการทางดา้น

การรับฝากเงินทั้งในรูปเงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ ตัว๋แลกเงิน 

การใหสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือ บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือผอ่นชาํระสินคา้ การให้

เช่าซ้ือและลีสซ่ิง การบริหารจดัการทรัพยสิ์น ใหก้บัลูกคา้ และธุรกิจประกนั 
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ภาคธุรกิจ: เป็นการเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกคา้สถาบนัทั้งท่ีเป็น

ลูกคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลูกคา้สถาบนัการเงิน ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ดงักล่าว ไดแ้ก่ การให้สินเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน การบริหารจดัการเงินให้กบัลูกคา้ 

สินเช่ือเพื่อการคา้การบริการธุรกรรมการเงิน การใหบ้ริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และผลิตภณัฑ์

การบริหารเงิน  

ธุรกิจดา้นอ่ืน: ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมิไดร้วมอยู่

ในส่วนงานทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการตดัรายการระหว่างกนัในการจดัทาํงบการเงิน

รวม 

ในระหว่างงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 และ

ธนาคารไม่มีรายไดจ้ากการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงิน

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของรายไดร้วม  

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ ๆ รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 13,696 5,371 16 19,083 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 6,623 1,895 (308) 8,210 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 20,319 7,266 (292) 27,293 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 9,485 2,953 450 12,888 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,995 393 915 6,303 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 5,839 3,920 (1,657) 8,102 

ภาษีเงินได ้ 1,164 730 (111) 1,783 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,675 3,190 (1,546) 6,319 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ ๆ รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 11,793 5,539 14 17,346 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 6,378 2,219 (387) 8,210 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 18,171 7,758 (373) 25,556 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 9,203 2,850 (263) 11,790 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,764 (93) 2,506 6,177 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 5,204 5,001 (2,616) 7,589 

ภาษีเงินได ้ 1,050 916 (486) 1,480 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,154 4,085 (2,130) 6,109 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ ๆ รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 39,533 16,029 32 55,594 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 20,202 6,229 (929) 25,502 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 59,735 22,258 (897) 81,096 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 27,874 8,770 1,221 37,865 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 14,238 1,002 4,150 19,390 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 17,623 12,486 (6,268) 23,841 

ภาษีเงินได ้ 3,505 2,324 (979) 4,850 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,118 10,162 (5,289) 18,991 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ ๆ รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 34,281 16,459 27 50,767 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 18,319 6,133 (1,143) 23,309 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 52,600 22,592 (1,116) 74,076 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 26,441 8,398 238 35,077 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 11,497 2,745 2,618 16,860 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 14,662 11,449 (3,972) 22,139 

ภาษีเงินได ้ 2,931 2,071 (658) 4,344 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,731 9,378 (3,314) 17,795 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 895,648 1,355,108 (157,472) 2,093,284 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 820,603 1,441,891 (173,722) 2,088,772 

 

7.15 ฐานะและผลการดําเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

(1) ฐานะจาํแนกตามประเภทธุรกรรม 

ฐานะท่ีสาํคญัจาํแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (30 กนัยายน 2561) 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

สินทรัพยร์วม 2,067,860 41,574 (16,150) 2,093,284 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  

(ดา้นสินทรัพย)์ 
231,462 7,493 - 238,955 

เงินลงทุนสุทธิ* 118,008 1 - 118,009 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,579,970 28,742 - 1,608,712 

เงินรับฝาก 1,360,142 16,443 - 1,376,585 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

 (ดา้นหน้ีสิน) 
202,612 6,585 - 209,197 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 179,022 6,061 - 185,083 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม (31 ธันวาคม 2560) 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

สินทรัพยร์วม 2,062,031 39,196 (12,455) 2,088,772 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  

(ดา้นสินทรัพย)์ 
323,049 7,748 - 330,797 

เงินลงทุนสุทธิ* 86,156 1 - 86,157 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,474,719 24,126 - 1,498,845 

เงินรับฝาก 1,305,174 14,055 - 1,319,229 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

 (ดา้นหน้ีสิน) 
274,989 4,732 - 279,721 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 137,045 5,821 - 142,866 
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(2) ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามธุรกรรม 

ผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัจาํแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศสาํหรับงวด

สามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 26,105 1,134 (88) 27,151 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,693 465 (90) 8,068 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 18,412 669 2 19,083 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,082 41 - 5,123 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 4,773 25 (1,711) 3,087 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 20,450 452 (1,711) 19,191 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 7,817 283 2 8,102 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 23,130 893 (49) 23,974 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,316 367 (55) 6,628 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 16,814 526 6 17,346 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,024 14 - 5,038 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 5,220 22 (2,070) 3,172 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 19,682 349 (2,064) 17,967 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 7,376 213 - 7,589 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 76,088 3,196 (243) 79,041 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 22,430 1,270 (253) 23,447 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 53,658 1,926 10 55,594 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 15,547 82 - 15,629 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 16,046 35 (6,208) 9,873 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 62,174 1,280 (6,199) 57,255 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 23,077 763 1 23,841 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 

 ธุรกรรมใน 

ประเทศ 

ธุรกรรม 

ต่างประเทศ 

รายการ

ตดับัญชี 

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 67,606 2,677 (123) 70,160 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 18,421 1,101 (129) 19,393 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 49,185 1,576 6 50,767 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 14,310 35 - 14,345 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 13,891 77 (5,004) 8,964 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 55,705 1,230 (4,998) 51,937 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 21,681 458 - 22,139 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสาํนกังานใหญ่และสาขาหรือระหว่างสาขาดว้ยกนัใชเ้กณฑท่ี์

กาํหนดข้ึนโดยสาํนกังานใหญ่ซ่ึงเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัตน้ทุน 
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7.16 รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 

2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,422 818 1,419 816 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 4 17 4 17 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 502 484 502 484 

เงินใหสิ้นเช่ือ 17,656 15,452 11,856 11,241 

การใหเ้ช่าซ่ือและสัญญาเช่าการเงิน 7,567 7,203 5,125 3,866 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 27,151 23,974 18,906 16,424 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,734 2,126 4,727 2,115 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 22 72 22 73 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,269 1,783 1,269 1,783 

เงินใหสิ้นเช่ือ 50,957 45,479 34,505 33,090 

การใหเ้ช่าซ่ือและสัญญาเช่าการเงิน 22,059 20,700 14,449 10,740 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 79,041 70,160 54,972 47,801 

 

 

7.17 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 2560 มีดงัน้ี 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

เงินรับฝาก 3,806 3,103 3,587 2,909 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,419 1,022 1,401 1,035 

เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
1,683 1,406 1,683 1,407 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     

     - หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 405 455 384 431 

     - อ่ืน ๆ 744 617 450 419 

ค่าธรรมเนียมในการกยูมืเงิน 7 21 - - 

อ่ืน ๆ 4 4 1 1 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,068 6,628 7,506 6,202 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

เงินรับฝาก 11,036 9,170 10,453 8,548 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,062 2,885 4,048 2,904 

เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
5,014 4,202 5,014 4,202 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     

     - หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,201 1,091 1,139 1,020 

     - อ่ืน ๆ 2,096 2,003 1,245 1,376 

ค่าธรรมเนียมในการกยูมืเงิน 25 29 1 4 

อ่ืน ๆ 13 13 3 3 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23,447 19,393 21,903 18,057 
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7.18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 ธนาคารไดเ้ขา้ทาํสัญญา 1) สัญญาซ้ือขายหุ้นของ บริษทั            

เงินติดลอ้ จาํกดั โดยการขายหุ้นสามญัจาํนวนร้อยละ 50 ของ บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั ให้กบั

บริษทั Siam Asia Credit Access PTE LTD ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุด (Ultimate 

shareholders) เป็นกลุ่มนกัลงทุนท่ีนาํโดย กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV และ

บริษทั Equity Partners Limited และ 2) สัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ของ บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั 

ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

โดยธุรกรรมขา้งตน้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัว่าจะตอ้งดาํเนินการก่อน 

ไดก้ระทาํเสร็จส้ินแลว้ รวมถึงการดาํเนินการตามท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด 

 

7.19 การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีบริหารได้อนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2561 
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4.2 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง (งบแสดงฐานะทางการเงิน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 

% ต่อยอดรวม 
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่1
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
 

สินทรัพย์       

เงินสด 33,604,083 31,752,174 30,138,543 1.56  1.51  1.44  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาด

เงินสุทธิ 
393,281,649 260,023,816 238,955,442 18.21  12.38  11.42  

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย ์ 41,812,779 14,251,174 8,881,466 1.94  0.68  0.42  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19,084,446 24,120,296 16,330,714 0.88  1.15  0.78  

เงินลงทุนสุทธิ 77,725,502 109,032,545 115,471,746 3.60  5.19  5.52  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการ

ร่วมคา้สุทธิ 
2,334,631 2,441,077 2,537,747 0.11  0.12  0.12  

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,646,440,996 1,719,575,510 1,745,473,970 76.22  81.85  83.38  

ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,148,655 4,006,679 4,509,041 0.19  0.19  0.22  

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
1,650,589,651 1,723,582,189 1,749,983,011 76.41  82.04  83.60  

หกัรายไดร้อตดับญัชี (73,391,344) (77,277,804) (78,594,984) (3.40) (3.68) (3.75) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (57,204,231) (58,658,270) (61,110,860) (2.65) (2.79) (2.92) 

หกัค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 
(1,295,264) (1,329,006) (1,565,128) (0.06) (0.06) (0.07) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 
1,518,698,812 1,586,317,109 1,608,712,039 70.30  75.51  76.85  

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 689,272 590,070 584,054 0.03  0.03  0.03  

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,519,982 3,679,173 3,686,646 0.16  0.18  0.18  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,107,777 25,953,177 25,775,909 1.21  1.24  1.23  

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอ่ืนสุทธิ 
16,560,681 16,673,987 16,631,320 0.77  0.79  0.79  
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 

% ต่อยอดรวม 
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่1
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชี 
4,854,481 4,856,223 4,939,369 0.22  0.23  0.24  

ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,652,776 526,794 1,294,773 0.08  0.03  0.06  

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  20,301,457 20,723,339 19,344,328 0.94  0.99  0.92  

รวมสินทรัพย์ 2,160,228,328 2,100,940,954 2,093,284,096 100.00  100.00  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ     
 

  
 

  

เงินรับฝาก  1,369,427,226 1,367,531,128 1,376,585,205 63.39  65.09  65.76  

รายการระหวา่งธนาคารและ

ตลาดเงินสุทธิ 
268,410,684 243,980,007 209,197,329 12.43  11.61  9.99  

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 6,749,753 6,685,631 6,583,903 0.31  0.32  0.31  

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 41,812,779 14,251,174 8,881,466 1.94  0.68  0.42  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 20,867,953 16,795,092 16,349,011 0.97  0.80  0.78  

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 171,258,939 165,329,243 185,082,548 7.93  7.87  8.84  

ภาระของธนาคารจากการ

รับรอง 
689,272 590,070 584,054 0.03  0.03  0.03  

ประมาณการหน้ีสิน 7,592,213 7,720,328 7,883,321 0.35  0.37  0.38  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  186,359 3,540 108,307 0.01  0.00  0.01  

เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 896,774 680,002 580,995 0.04  0.03  0.03  

หน้ีสินอ่ืน  40,244,236 42,812,127 43,670,530 1.86  2.04  2.09  

รวมหนีสิ้น 1,928,136,188 1,866,378,342 1,855,506,669 89.26  88.84  88.64  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

(ต่อ) 
    

 
  

 
  

ส่วนของเจา้ของ     
 

  
 

  

ทุนเรือนหุน้            
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกนัยายน ปี 2561 

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 

% ต่อยอดรวม 
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่1
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
 

     ทุนจดทะเบียน           

หุน้สามญั  7,574,143,747 หุน้           

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,741,437 75,741,437 75,741,437 3.51  3.61  3.62  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้     
 

  
 

  

หุน้สามญั 7,355,761,773 หุน้     
 

  
 

  

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 73,557,618 73,557,618 73,557,618 3.41  3.50  3.51  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 52,878,749 52,878,749 52,878,749 2.45  2.52  2.53  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ

เจา้ของ 
3,250,169 2,754,682 2,532,183 0.15  0.13  0.12  

กาํไรสะสม     
 

  
 

  

จดัสรรแลว้     
 

  
 

  

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,006,800 5,006,800 5,006,800 0.23  0.24  0.24  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 96,469,340 99,478,304 102,811,051 4.47  4.73  4.91  

รวมส่วนของธนาคาร 231,162,676 233,676,153 236,786,401 10.70  11.12  11.31  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 
929,464 886,459 991,026 0.04  0.04  0.05  

รวมส่วนของเจา้ของ 232,092,140 234,562,612 237,777,427 10.74  11.16  11.36  

รวมหนีสิ้นและส่วนของ

เจ้าของ 
2,160,228,328 2,100,940,954 2,093,284,096 100.00  100.00  100.00  
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ก า ร อ ธิ บ า ย ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์   ธ น า ค า ร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า  จํ า กัด  ( ม ห า ช น )  วิ ธี แ น ว ตั้ ง                                      

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2560 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือ

วิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของไตรมาส 1-3 พบวา่ 

กิจการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบว่ากิจการมีเงินสดลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 

1 = 1.56 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.51 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.44 % รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

สุทธิลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 18.21 % ไตรมาสท่ี 2 = 12.38 % ไตรมาสท่ี 3 = 11.42 % 

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพยล์ดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.94 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.68 % 

ไตรมาสท่ี 3 = 0.42 % สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 

0.88 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.15 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.78 % เงินลงทุนสุทธิเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตร

มาสท่ี 1 = 3.60 % ไตรมาสท่ี 2 = 5.19 % ไตรมาสท่ี 3 = 5.52 % เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการ

ร่วมคา้สุทธิเพิ่มข้ึนและเท่าเดิมทุกไตรมาสคือไตรมาสท่ี 1 = 0.11 %ไตรมาสท่ี 2 = 0.12 %ไตรมาส

ท่ี 3 = 0.12 % เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือไตรมาสท่ี 1 = 76.22%ไตรมาสท่ี 2 = 

81.85 % ไตรมาสท่ี 3 = 83.38 % ดอกเบ้ียคา้งรับเท่าเดิมและเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 

0.19 %  ไตรมาสท่ี 2 = 0.19 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.22 % รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้ง

รับเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 76.41 % ไตรมาสท่ี 2 = 82.04 % ไตรมาสท่ี 3 = 83.60 % 

รายไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.40 % ไตรมาสท่ี 2 = 3.68 % ไตรมาสท่ี 

3 = 3.75 % ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 2.65 % ไตรมาสท่ี 2 = 

2.79 % ไตรมาสท่ี 3 = 2.92 % ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีเท่าเดิมและเพิ่มข้ึน

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.06 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.06 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.07 % รวมเงิน

สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 70.30 % ไตรมาสท่ี 

2 = 75.51 % ไตรมาสท่ี 3 = 76.85 % ภาระของลูกค้าจากการรับรองไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิลดลงและเท่าเดิมทุกไตรมาส  คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.16 % ไตรมาสท่ี 2 = 

0.18 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.18 % ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงและเพิ่มทุกไตรมาสคือ ไตรมาส

ท่ี 1 = 1.21 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.24 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.23 % ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

อ่ืนสุทธิเพิ่มข้ึนและเท่าเดิมทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.77 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.79 % ไตรมาสท่ี 

3 = 0.79 %  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.22 % ไตร

มาสท่ี 2 = 0.23 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.24 % %  ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลงและเพิ่มข้ึนทุก
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ไตรมาส คือไตรมาสท่ี 1 = 0.08 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.03 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.06 % สินทรัพยอ่ื์น

เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.94 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.99 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.92 

% รวมสินทรัพยไ์ม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาส เงินรับฝาก เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 

= 63.39 % ไตรมาสท่ี 2 =65.09 % ไตรมาสท่ี 3 = 65.76 % รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

สุทธิลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 12.43 % ไตรมาสท่ี 2 = 11.61 % ไตรมาสท่ี 3 = 9.99 % 

หน้ีสิน         จ่ายคืนเม่ือทวงถามเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.31 % ไตรมาส

ท่ี 2 = 0.32 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.31 % ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพยล์ดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 

1 = 1.94 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.68 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.42 % หน้ีสินตราสานอนุพนัธ์ลดลงทุกไตรมาส 

คือ           ไตรมาสท่ี 1 = 0.97% ไตรมาสท่ี 2 = 0.80 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.78 % ตราสารหน้ีท่ีออก

และเงินกูย้ืมลดลงและเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 7.93 % ไตรมาสท่ี 2 = 7.87 % ไตร

มาสท่ี 3 = 8.84 % ภาระของธนาคารจากการรับรองไม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาส ประมาณการ

หน้ีสินเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.35 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.37 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.38 % 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลงและเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.01 % ไตรมาสท่ี 2 

= 0 %       ไตรมาสท่ี 3 = 0.01 %  เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลงและเท่าเดิมทุกไตรมาสคือ 

ไตรมาสท่ี 1 = 0.04 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.03 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.03 % หน้ีสินอ่ืนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส

คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.86 % ไตรมาสท่ี 2 = 2.04 % ไตรมาสท่ี 3 = 2.09 % รวมหน้ีสินลดลงทุกไตร

มาส คือ       ไตรมาสท่ี 1 = 89.26 % ไตรมาสท่ี 2 = 88.84 % ไตรมาสท่ี 3 = 88.64 %  ส่วนของ

เจา้ของ               ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั 7,574,143,747 หุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เพิ่มข้ึนทุกไตร

มาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.51 % ไตรมาสท่ี 2 = 3.61 % ไตรมาสท่ี 3 = 3.62 %  ทุนท่ีออกชาํระแลว้ 

หุน้สามญั 7,355,761,773 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.41 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 3.50 % ไตรมาสท่ี 3 = 3.51 % ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตร

มาสท่ี 1 = 2.45 % ไตรมาสท่ี 2 = 2.52 % ไตรมาสท่ี 3 = 2.53 % องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ

เจา้ของ ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.15 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.13 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.12 % 

ทุนสาํรอง ตามกฎหมายท่ีจดัสรรแลว้เพิ่มข้ึนและเท่าเดิมทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.23 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 0.24 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.24 %           ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตร

มาสท่ี 1 = 4.47 % ไตรมาสท่ี 2 = 4.73 % ไตรมาสท่ี 3 = 4.91 % รวมส่วนของธนาคารเพิ่มข้ึนทุก

ไตรมาส คือ           ไตรมาสท่ี 1 = 10.70 % ไตรมาสท่ี 2 = 11.12 % ไตรมาสท่ี 3 = 11.31 % รวม

ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 10.74 % ไตรมาสท่ี 2 = 11.16 % ไตรมาสท่ี 

3 = 11.36 % รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของไม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาสคือ 100 % 
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4.3 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (งบแสดงฐานะทางการเงนิ) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่2-1 ไตรมาสที ่3-2 ร้อยละ 

    เพิม่/ลด เพิม่/ลด 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
-1

 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
-2

 

สินทรัพย์        

เงินสด 33,604,083 31,752,174 30,138,543 (1,851,909) (1,613,631) (5.51) (5.08) 

รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิ 

393,281,649 260,023,816 238,955,442 (133,257,833) (21,068,374) (33.88) (8.10) 

สิทธิในการเรียกคืน

หลกัทรัพย ์

41,812,779 14,251,174 8,881,466 (27,561,605) (5,369,708) (65.92) (37.68) 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19,084,446 24,120,296 16,330,714 5,035,850 (7,789,582) 26.4  (32.29) 

เงินลงทุนสุทธิ 77,725,502 109,032,545 115,471,746 31,307,043 6,439,201 40.3  5.9  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้สุทธิ 

2,334,631 2,441,077 2,537,747 106,446 96,670 4.6  4.0  

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,646,440,996 1,719,575,510 1,745,473,970 73,134,514 25,898,460 4.4  1.5  

ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,148,655 4,006,679 4,509,041 (141,976) 502,362 (3.42) 12.5  

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่

ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้ง

รับ 

1,650,589,651 1,723,582,189 1,749,983,011 72,992,538 26,400,822 4.4  1.5  

หกัรายไดร้อตดับญัชี (73,391,344) (77,277,804) (78,594,984) (3,886,460) (1,317,180) 5.3  1.7  

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (57,204,231) (58,658,270) (61,110,860) (1,454,039) (2,452,590) 2.5  4.2  

หกัค่าเผือ่การปรับมูลค่า

จากการปรับโครงสร้าง

หน้ี 

(1,295,264) (1,329,006) (1,565,128) (33,742) (236,122) 2.6  17.8  

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่

ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้ง

รับสุทธิ 

1,518,698,812 1,586,317,109 1,608,712,039 67,618,297 22,394,930 4.5  1.4  

ภาระของลูกคา้จากการ

รับรอง 

689,272 590,070 584,054 (99,202) (6,016) (14.39) (1.02) 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่2-1 ไตรมาสที ่3-2 ร้อยละ 

    เพิม่/ลด เพิม่/ลด 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
-1

 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
-2

 

        

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,519,982 3,679,173 3,686,646 159,191 7,473 4.5  0.2  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สุทธิ 

26,107,777 25,953,177 25,775,909 (154,600) (177,268) (0.59) (0.68) 

ค่าความนิยมและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

สุทธิ 

16,560,681 16,673,987 16,631,320 113,306 (42,667) 0.7  (0.26) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

ตดับญัชี 

4,854,481 4,856,223 4,939,369 1,742 83,146 0.0  1.7  

ลูกหน้ีเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์

1,652,776 526,794 1,294,773 (1,125,982) 767,979 (68.13) 145.8  

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  20,301,457 20,723,339 19,344,328 421,882 (1,379,011) 2.1  (6.65) 

รวมสินทรัพย์ 2,160,228,328 2,100,940,954 2,093,284,096 (59,287,374) (7,656,858) (2.74) (0.36) 

หนีสิ้นและส่วนของ

เจ้าของ 

            

เงินรับฝาก  1,369,427,226 1,367,531,128 1,376,585,205 (1,896,098) 9,054,077 (0.14) 0.7  

รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิ 

268,410,684 243,980,007 209,197,329 (24,430,677) (34,782,678) (9.10) (14.26) 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวง

ถาม 

6,749,753 6,685,631 6,583,903 (64,122) (101,728) (0.95) (1.52) 

ภาระในการส่งคืน

หลกัทรัพย ์

41,812,779 14,251,174 8,881,466 (27,561,605) (5,369,708) (65.92) (37.68) 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 20,867,953 16,795,092 16,349,011 (4,072,861) (446,081) (19.52) (2.66) 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงิน

กูย้มื 

171,258,939 165,329,243 185,082,548 (5,929,696) 19,753,305 (3.46) 11.9  

ภาระของธนาคารจากการ

รับรอง 

689,272 590,070 584,054 (99,202) (6,016) (14.39) (1.02) 

ประมาณการหน้ีสิน 7,592,213 7,720,328 7,883,321 128,115 162,993 1.7  2.1  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดั

บญัชี  

186,359 3,540 108,307 (182,819) 104,767 (98.10) 2959.5  
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่2-1 ไตรมาสที ่3-2 ร้อยละ 

    เพิม่/ลด เพิม่/ลด 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
-1

 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
-2

 

        

เจา้หน้ีเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์

896,774 680,002 580,995 (216,772) (99,007) (24.17) (14.56) 

หน้ีสินอ่ืน  40,244,236 42,812,127 43,670,530 2,567,891 858,403 6.4  2.0  

รวมหนีสิ้น 1,928,136,188 1,866,378,342 1,855,506,669 (61,757,846) (10,871,673) (3.20) (0.58) 

ส่วนของเจา้ของ             

ทุนเรือนหุน้              

ทุนจดทะเบียน             

หุน้สามญั  7,574,143,747 

หุน้ 

            

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 75,741,437 75,741,437 75,741,437 0 0 0.0  0.0  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้             

หุน้สามญั 7,355,761,773 

หุน้ 

            

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 73,557,618 73,557,618 73,557,618 0 0 0.0  0.0  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 52,878,749 52,878,749 52,878,749 0 0 0.0  0.0  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน

ของเจา้ของ 

3,250,169 2,754,682 2,532,183 (495,487) (222,499) (15.24) (8.08) 

กาํไรสะสม             

จดัสรรแลว้             

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 5,006,800 5,006,800 5,006,800 0 0 0.0  0.0  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 96,469,340 99,478,304 102,811,051 3,008,964 3,332,747 3.1  3.4  

รวมส่วนของธนาคาร 231,162,676 233,676,153 236,786,401 2,513,477 3,110,248 1.1  1.3  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

929,464 886,459 991,026 (43,005) 104,567 (4.63) 11.8  
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รวมส่วนของเจา้ของ 232,092,140 234,562,612 237,777,427 2,470,472 3,214,815 1.1  1.4  

รวมหนีสิ้นและส่วนของ

เจ้าของ 

2,160,228,328 2,100,940,954 2,093,284,096 (59,287,374) (7,656,858) (2.74) (0.36) 

 

การอธิบายผลการวเิคราะห์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) วธีิแนวนอนหรือ

แนวโน้ม งบแสดงฐานะทางการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ของ

ทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561  ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนและลดลงของ

จาํนวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้า่กิจการมีเงินสด

ลดลง 1,851,909 = 5.51% รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง 133,257,833 = 33.88% 

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพยล์ดลง คือ 27,561,605 = 65.92% สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เพิ่มข้ึน 

คือ 5,035,850 = 26.4% เงินลงทุนสุทธิเพิ่มข้ึน คือ 31,307,043 = 40.3% เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ    

การร่วมคา้สุทธิเพิ่มข้ึน คือ 106,446 = 4.6% เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีเพิ่มข้ึน คือ 73,134,514 = 4.4% 

ดอกเบ้ียคา้งรับลดลง คือ 141,976 = 3.42% รวมเงินใหสิ้นเช่ือ    แก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ

เพิ่มข้ึน คือ 72,992,538 = 4.4% รายไดร้อตดับญัชีลดลง คือ 3,886,460 = 5.3% ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญเพิ่มข้ึนลดลง คือ 1,454,039 = 2.5% ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีลดลง คือ 

33,742 = 2.6% รวมเงินสินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิเพิ่มข้ึน คือ 67,618,297 = 4.5% 

ภาระของลูกคา้จากการรับรองลดลง คือ 99,202 = 14.39 % ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิเพิ่มข้ึน คือ 

159,191 = 4.5 % ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง คือ 154,600 = 0.59% ค่าความนิยมและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิเพิ่มข้ึน คือ 113,306 = 0.7% ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง คือ 

1,125,982 = 68.13% สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน คือ 421,882 = 2.1%  รวมสินทรัพยล์ดลง คือ 59,287,374 

= 2.74%  เงินรับฝากลดลง คือ 1,896,098 = 0.14% รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง 

คือ 24,430,677 = 9.10%  หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามลดลง คือ 64,122 = 0.95%  ภาระในการส่งคืน

หลกัทรัพยล์ดลง คือ 27,561,605 = 65.92% หน้ีสินตราสานอนุพนัธ์ลดลง คือ 4,072,861 = 19.52%  

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืลดลง คือ 5,929,696 = 3.46% ภาระของธนาคารจากการรับรองลดลง 

คือ 99,202 = 14.39 % ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน คือ 128,115 = 1.7%  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดั

บญัชีลดลง คือ 182,819 = 98.10% เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง คือ 216,772 = 24.17% 

หน้ีสินอ่ืนเพิ่มข้ึน คือ 2,567,891 = 6.4% รวมหน้ีสินลดลง คือ 61,757,846 = 3.20%  องคป์ระกอบ

อ่ืนของส่วนของเจา้ของลดลง คือ 495,487 = 15.24 % ทุนสาํรองตามกฎหมายท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

เพิ่มข้ึน คือ 3,008,964 = 3.1% รวมส่วนของธนาคารเพิ่มข้ึน คือ 2,513,477 = 1.1 % รวมส่วนของ
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เจา้ของเพิ่มข้ึนคือ 2,470,472 = 1.1 % รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของลดลง คือ 59,287,374 = 2.74 

% 

กลุ่มท่ี 2  เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็นไปไดว้า่กิจการมีเงิน

สดลดลง 1,613,631 = 5.08% รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง 21,068,374 = 8.10% 

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพยล์ดลง คือ 5,369,708 = 37.68% สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ลดลง คือ 

7,789,582 = 32.29% เงินลงทุนสุทธิเพิ่มข้ึน คือ 6,439,201 = 5.9% เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ      

การร่วมคา้สุทธิเพิ่มข้ึน คือ 96,670 = 4.0% เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีเพิ่มข้ึน คือ 25,898,460 = 1.5% 

ดอกเบ้ียคา้งรับเพิ่มข้ึน คือ 502,362 = 12.5% รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับเพิ่มข้ึน 

คือ 26,400,822 = 1.5% รายไดร้อตดับญัชีลดลง คือ 1,317,180 = 1.7% ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ

เพิ่มข้ึนลดลง คือ 2,452,590 = 4.2% ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีลดลง คือ 

236,122 = 17.8% รวมเงินสินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิเพิ่มข้ึน คือ 22,394,930 = 1.4% 

ภาระของลูกคา้จากการรับรองลดลง คือ 6,016 = 1.02% ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิเพิ่มข้ึน คือ 7,473 

= 0.2% ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง คือ 177,268 = 0.68% ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอ่ืนสุทธิลดลง คือ 42,667 = 0.26% ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน คือ 767,979 = 

145.8 % สินทรัพยอ่ื์นลดลง คือ 1,379,011 = 6.65%  รวมสินทรัพยล์ดลง คือ 7,656,858 = 0.36%  

เงินรับฝากเพิม่ข้ึน คือ 9,054,077 = 0.7% รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง คือ 

34,782,678 = 14.26%  หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามลดลง คือ 101,728 = 1.52%  ภาระในการส่งคืน

หลกัทรัพยล์ดลง คือ 5,369,708 = 37.68% หน้ีสินตราสานอนุพนัธ์ลดลง คือ 446,081 = 2.66%  ตรา

สารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืเพิ่มข้ึน คือ 19,753,305 = 11.9% ภาระของธนาคารจากการรับรองลดลง 

คือ 6,016 = 1.02% ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน คือ 162,993 = 2.1%  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

เพิ่มข้ึน คือ 104,767 = 2959.5%  เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง คือ 99,007 = 14.56% หน้ีสิน

อ่ืนเพิ่มข้ึน คือ 858,403 = 2.0% รวมหน้ีสินลดลง คือ 10,871,673= 0.58%  องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจา้ของลดลง คือ 222,499 = 8.08% ทุนสาํรองตามกฎหมายท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน คือ 

3,332,747 = 3.4% รวมส่วนของธนาคารเพิ่มข้ึน คือ 3,110,248 = 1.3% รวมส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน

คือ 3,214,815 = 1.4% รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของลดลง คือ 7,656,858 = 0.36% 
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4.4 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง (งบกาํไรขาดทุน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 

% ต่อยอดรวม 
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่1
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
 

สินทรัพย์       

รายไดด้อกเบ้ีย 25,524,733 26,365,103 27,150,969 418.10 442.52 440.97 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,502,260 7,877,250 8,067,787 122.89 132.21 131.03 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 18,022,473 18,487,853 19,083,182 295.21 310.31 309.94 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 7,206,784 7,044,707 7,046,906 118.05 118.24 114.45 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,886,748 1,858,252 1,924,463 30.91 31.19 31.26 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ

สุทธิ  
5,320,036 5,186,455 5,122,443 87.14 87.05 83.20 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และ

ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
1,314,310 1,129,477 1,066,750 21.53 18.96 17.33 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน  228,008 105,650 44,327 3.73 1.77 0.72 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตาม

วธีิส่วนไดเ้สีย 
112,200 106,446 96,671 1.84 1.79 1.57 

รายไดจ้ากเงินปันผล 50,384 58,499 69,808 0.83 0.98 1.13 

หน้ีสูญรับคืน 1,442,412 1,453,249 1,548,739 23.63 24.39 25.15 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอ

การขาย 
195,330 141,815 (45,937) 3.20 2.38 (0.75) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 201,651 246,613 306,803 3.30 4.14 4.98 

       

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 26,886,804 26,916,057 27,292,786 440.41 451.77 443.27 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 
   

   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 6,538,612 6,456,379 6,611,561 107.10 108.37 107.38 

ค่าตอบแทนกรรมการ                 15,372  14,889  13,544  0.25 0.25 0.22 

 



194 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 

% ต่อยอดรวม 
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่1
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
 

สินทรัพย์       

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี

และอุปกรณ์ 
2,096,584  2,101,796  2,037,011  34.34 35.28 33.08 

ค่าภาษีอากร 685,552  680,504  693,771  11.23 11.42 11.27 

อ่ืน ๆ 3,062,682  3,324,493  3,532,193  50.17 55.80 57.37 

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน

อ่ืน ๆ 
12,398,802  12,578,061  12,888,080  203.10 211.12 209.32 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
6,683,021  6,403,944  6,302,976  109.47 107.49 102.37 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน

ภาษีเงินได ้
7,804,981  7,934,052  8,101,730  127.85 133.17 131.58 

ภาษีเงินได ้ 1,516,167  1,551,099  1,782,553  24.84 26.03 28.95 

กาํไรสุทธิ 6,288,814  6,382,953  6,319,177  103.01 107.13 102.63 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน     
 

   

รายการท่ีจดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 

    
 

   

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผือ่ขาย 
111,979   (938,733) 11,598  1.83 (15.76) 0.19 

ขาดทุนจากการแปลงค่างบ

การเงินจากการดาํเนินงานใน

ต่างประเทศ 

 (338,113) 401,288   (211,102) (5.54) 6.74 (3.43) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบ

ของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  
42,238  112,404  37,447  0.69 1.89 0.61 

        รวมกาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ 
 (183,896)  (425,041)  (162,057) (3.01) (7.13) (2.63) 

กาํไรเบด็เสร็จรวม 6,104,918  5,957,912  6,157,120  100.00 100.00 100.00 

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ     
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 

% ต่อยอดรวม 
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่1
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
 

     ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 6,214,569  6,273,330  6,214,610  101.80 105.29 100.93 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
74,245  109,623  104,567  1.22 1.84 1.70 

  6,288,814  6,382,953  6,319,177  103.01 107.13 102.63 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม     
 

0.00 0.00 0.00 

     ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 6,032,167  5,846,795  6,052,553  98.81 98.13 98.30 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
72,751  111,117  104,567  1.19 1.87 1.70 

  6,104,918  5,957,912  6,157,120  100.00 100.00 100.00 

 

ก า ร อ ธิ บ า ย ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์   ธ น า ค า ร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า  จํ า กัด  ( ม ห า ช น )  วิ ธี แ น ว ตั้ ง                                      

งบกาํไรขาดทุน 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2560 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือ

วิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของไตรมาส 1-3 พบวา่ 

กิจการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบวา่กิจการมีรายไดด้อกเบ้ียเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาส

ท่ี 1 = 418.10% ไตรมาสท่ี 2 = 442.52% ไตรมาสท่ี 3 = 440.97% ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนทุกไตร

มาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 122.89% ไตรมาสท่ี 2 = 132.21% ไตรมาสท่ี 3 = 131.03% รายไดด้อกเบ้ีย

สุทธิเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 295.21% ไตรมาสท่ี 2 = 310.31% ไตรมาสท่ี 3 = 

309.94% รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 118.05% ไตรมาส

ท่ี 2 = 118.24% ไตรมาสท่ี 3 = 114.45% ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ 

ไตรมาสท่ี 1 = 30.91% ไตรมาสท่ี 2 = 31.19% ไตรมาสท่ี 3 = 31.26% รายไดค่้าธรรมเนียมและ
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บริการสุทธิเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 87.14% ไตรมาสท่ี 2 = 87.05% ไตรมาสท่ี 3 = 

83.20% กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตร

มาสท่ี 1 = 21.53% ไตรมาสท่ี 2 = 18.96% ไตรมาสท่ี 3 = 17.33% กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิ่มข้ึน

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.73% ไตรมาสท่ี 2 = 1.77% ไตรมาสท่ี 3 = 0.72% ส่วนแบ่งกาํไร

จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.84% ไตรมาสท่ี 2 = 

1.79% ไตรมาสท่ี 3 = 1.57% รายไดจ้ากเงินปันผลเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.83% 

ไตรมาสท่ี 2 = 0.98% ไตรมาสท่ี 3 = 1.13% หน้ีสูญรับคืนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 

23.63% ไตรมาสท่ี 2 = 24.39% ไตรมาสท่ี 3 = 25.15% กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย

เพิ่มข้ึนและลดลง คือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.20% ไตรมาสท่ี 2 = 2.38% ไตรมาสท่ี 3 = 0.75% รายไดจ้าก

การดาํเนินงานอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.30% ไตรมาสท่ี 2 = 4.14% ไตรมาสท่ี 

3 = 4.98% รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 440.41% ไตรมาส

ท่ี 2 = 451.77% ไตรมาสท่ี 3 = 443.27% ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตร

มาสท่ี 1 = 107.10% ไตรมาสท่ี 2 = 108.37% ไตรมาสท่ี 3 = 107.38% ค่าตอบแทนกรรมการ

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.25% ไตรมาสท่ี 2 = 0.25% ไตรมาสท่ี 3 = 0.22% 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 34.34% ไตร

มาสท่ี 2 = 35.28% ไตรมาสท่ี 3 = 33.08% ค่าภาษีอากรเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 

11.23% ไตรมาสท่ี 2 = 11.42% ไตรมาสท่ี 3 = 11.27% อ่ืนๆ เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 

50.17% ไตรมาสท่ี 2 = 55.80% ไตรมาสท่ี 3 = 57.37% รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 203.10% ไตรมาสท่ี 2 = 211.12% ไตรมาสท่ี 3 = 209.32% 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 

109.47% ไตรมาสท่ี 2 = 107.49% ไตรมาสท่ี 3 = 102.37% กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 127.85% ไตรมาสท่ี 2 = 133.17% ไตรมาสท่ี 3 = 131.58% 

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 24.84% ไตรมาสท่ี 2 = 26.03% ไตรมาสท่ี 3 = 

28.95% กาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 103.01% ไตรมาสท่ี 2 = 107.13% ไตร

มาสท่ี 3 = 102.63% กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มข้ึนและลดลง คือ ไตร

มาสท่ี 1 = 1.83% ไตรมาสท่ี 2 = 15.76% ไตรมาสท่ี 3 = 0.19% ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน

จากการดาํเนินงานในต่างประเทศเพิ่มข้ึนและลดลง คือ ไตรมาสท่ี 1 = 5.54% ไตรมาสท่ี 2 = 
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6.74% ไตรมาสท่ี 3 = 3.43% ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ  

ไตรมาสท่ี 1 = 0.69% ไตรมาสท่ี 2 = 1.89% ไตรมาสท่ี 3 = 0.61% รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

สุทธิลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.01% ไตรมาสท่ี 2 = 7.13% ไตรมาสท่ี 3 = 2.63% กาํไร

เบ็ดเสร็จรวมไม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาส คือ 100% ส่วนท่ีเป็นของธนาคารเพิ่มข้ึนทุกไตร

มาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 101.80% ไตรมาสท่ี 2 = 105.29% ไตรมาสท่ี 3 = 100.93% ส่วนท่ีเป็นของ

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.22% ไตรมาสท่ี 2 = 

1.84% ไตรมาสท่ี 3 = 1.70% ส่วนท่ีเป็นของธนาคารเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 98.81% 

ไตรมาสท่ี 2 = 98.13% ไตรมาสท่ี 3 = 98.30% ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.19% ไตรมาสท่ี 2 = 1.87% ไตรมาสท่ี 3 = 1.70%  

 

4.5 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวนอนหรือแนวโน้ม (งบกาํไรขาดทุน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่2-1 ไตรมาสที ่3-2 ร้อยละ 

    เพิม่/ลด เพิม่/ลด 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
-1

 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
-2

 
สินทรัพย์        

รายไดด้อกเบ้ีย 25,524,733  26,365,103  27,150,969  840,370  785,866  3.29  2.98  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,502,260  7,877,250  8,067,787  374,990  190,537  5.00  2.42  

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 18,022,473  18,487,853  19,083,182  465,380  595,329  2.58  3.22  

รายไดค่้าธรรมเนียมและ

บริการ 
7,206,784  7,044,707  7,046,906   (162,077) 2,199  (2.25) 0.03  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียม

และบริการ 
1,886,748  1,858,252  1,924,463   (28,496) 66,211  (1.51) 3.56  

รายไดค่้าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  
5,320,036  5,186,455  5,122,443   (133,581)  (64,012) (2.51) (1.23) 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรม

เพื่อคา้และปริวรรต
1,314,310  1,129,477  1,066,750   (184,833)  (62,727) (14.06) (5.55) 
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เงินตราต่างประเทศ   

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน  228,008  105,650  44,327   (122,358)  (61,323) (53.66) (58.04) 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

สําหรับไตรมาส 1-3 เดอืนมีนาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2561 

 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่2-1 ไตรมาสที ่3-2 ร้อยละ 

    เพิม่/ลด เพิม่/ลด 

ไต
รม

าส
ท

ี ่2
-1

 

ไต
รม

าส
ท

ี ่3
-2

 

สินทรัพย์        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
112,200  106,446  96,671   (5,754)  (9,775) (5.13) (9.18) 

รายไดจ้ากเงินปันผล 50,384  58,499  69,808  8,115  11,309  16.11  19.33  

หน้ีสูญรับคืน 1,442,412  1,453,249  1,548,739  10,837  95,490  0.75  6.57  

กาํไรจากการจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
195,330  141,815   (45,937)  (53,515)  (187,752) (27.40) (132.39) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน

อ่ืน ๆ 
201,651  246,613  306,803  44,962  60,190  22.30  24.41  

รวมรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงาน 
26,886,804  26,916,057  27,292,786  29,253  376,729  0.11  1.40  

ค่าใชจ่้ายจากการ

ดาํเนินงานอ่ืน ๆ 
    

 
  

 
    

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

พนกังาน 
6,538,612  6,456,379  6,611,561   (82,233) 155,182  (1.258) 2.40  

ค่าตอบแทนกรรมการ 15,372  14,889  13,544   (483)  (1,345) (3.14) (9.03) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร

สถานท่ีและอุปกรณ์ 
2,096,584  2,101,796  2,037,011  5,212   (64,785) 0.25  (3.08) 

ค่าภาษีอากร 685,552  680,504  693,771   (5,048) 13,267  (0.74) 1.95  

อ่ืน ๆ 3,062,682  3,324,493  3,532,193  261,811  207,700  8.55  6.25  

รวมค่าใชจ่้ายจากการ

ดาํเนินงานอ่ืน ๆ 
12,398,802  12,578,061  12,888,080  179,259  310,019  1.45  2.46  

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ 6,683,021  6,403,944  6,302,976   (279,077)  (100,968) (4.18) (1.58) 
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และขาดทุนจากการดอ้ย

ค่า  

กาํไรจากการดาํเนินงาน

ก่อนภาษีเงินได ้
7,804,981  7,934,052  8,101,730  129,071  167,678  1.65  2.11  

ภาษีเงินได ้ 1,516,167  1,551,099  1,782,553  34,932  231,454  2.30  14.92  

กาํไรสุทธิ 6,288,814  6,382,953  6,319,177  94,139   (63,776) 1.50  (1.00) 

การอธิบายผลการวเิคราะห์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) วธีิแนวนอนหรือ

แนวโน้ม งบกาํไรขาดทุน 

จากการวิเคราะห์งบกาํไรขาดทุนของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ของทั้ง 3         

ไตรมาส ปี 2561  ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนและลดลงของจาํนวน

เงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 

กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้่ากิจการมีรายได้

ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 840,370  = 3.29% ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 374,990 = 5.00% รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ

เพิ่มข้ึน 465,380 = 2.58% รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 162,077 = 2.25% ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 28,496 = 1.51% รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 

133,581 = 2.51% กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง 184,833  = 

14.06% กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลง 122,358 = 53.66% ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สียลดลง 5,754  = 5.13% รายไดจ้ากเงินปันผลเพิ่มข้ึน 8,115  = 16.11% หน้ีสูญรับคืนเพิ่มข้ึน 

10,837  = 0.75% กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายลดลง 53,515 = 27.40% รายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 44,962  = 22.30% รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 29,253 = 0.11% 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานลดลง 82,233 = 1.25% ค่าตอบแทนกรรมการลดลง 483 = 3.14% 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 5,212 = 0.25% ค่าภาษีอากรลดลง 5,048 = 

0.74% อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 261,811 = 8.55% รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 179,259 = 

1.45% หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าลดลง 279,077  = 4.18% กาํไรจากการ

ดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 129,071 = 1.65% ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 34,932 = 2.30% กาํไรสุทธิ

เพิ่มข้ึน 94,139 = 1.50% กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 1,050,712 = 

938.31% ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศเพิ่มข้ึนและลดลง  

739,401  = 218.68% ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนเพิ่มข้ึน 

70,166  = 166.12% รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิเพิ่มข้ึนและลดลง 241,145 = 131.13% 

กาํไรเบด็เสร็จรวมลดลง 147,006 = 2.41% การแบ่งปันกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนาคารเพิ่มข้ึน 
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58,761  = 0.95% การแบ่งปันกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 

35,378  = 47.65% การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของธนาคารลดลง 185,372 = 3.07%      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 38,366  = 52.74%  

 กลุ่มท่ี 2  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็นไปไดว้่ากิจการมี

รายได้ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 785,866 = 2.98% ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 190,537 = 2.42% รายได้

ดอกเบ้ียสุทธิเพิ่มข้ึน 595,329 = 3.22% รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึน 2,199 = 0.03% 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึน 66,211 = 3.56% รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ลดลง 64,012 = 1.23% กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศลดลง 62,727 

= 5.55% กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลง 61,323 = 58.04% ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สียลดลง 9,775 = 9.18% รายไดจ้ากเงินปันผลเพิ่มข้ึน 11,309 = 19.33% หน้ีสูญรับคืนเพิ่มข้ึน 

95,490 = 6.57% กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายลดลง 187,752 = 132.39% รายไดจ้าก

การดาํเนินงานอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 60,190 = 24.41% รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 376,729 = 

1.40% ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มข้ึน 155,182 = 2.40% ค่าตอบแทนกรรมการลดลง 1,345 = 

9.03% ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ลดลง 64,785= 3.08% ค่าภาษีอากรเพิ่มข้ึน 

13,267 = 1.95% อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 207,700 = 6.25% รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 

310,019 = 2.46% หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง 100,968 = 1.58% 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 167,678 = 2.11% ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 231,454 = 

14.92% กาํไรสุทธิลดลง 63,776 = 1.00% กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายลดลง

และเพิ่มข้ึน 950,331 = 101.24% ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานใน

ต่างประเทศลดลง 612,390 = 152.61% ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง 74,957 = 66.69% รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิเพิ่มข้ึนและลดลง 

262,984 = 61.87% กาํไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มข้ึน 199,208 = 3.34% การแบ่งปันกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของธนาคารลดลง 58,721 = 0.94% การแบ่งปันกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมลดลง 5,056 = 4.61% การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของธนาคารเพิ่มข้ึน 

205,758 = 3.52% ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 6,550  = 5.89% 
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4.6 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

4.6.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คือ อตัราส่วนระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนและ

หน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพคล่อง 

สูตร = 
สินทรัพยห์มุนเวยีน

หน้ีสินหมุนเวียน 
 = … เท่า 

ไตรมาสท่ี 1 = 
5,260,039,619

1,686,400,442
= 3.12 เท่า 

ไตรมาสท่ี 2 = 
5,342,106,732

1,632,447,940
 = 3.27 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 = 
5,383,993,447

1,601,247,903
 = 3.36 เท่า 

อธิบายผลการวเิคราะห์ 

ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 3.12 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องดี  

ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 3.27 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพยห์มุนเวียน

มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน สามารถชาํระหน้ีสินได ้

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวียน 3.36 เท่า มีสภาพคล่องสูง 

2. อตัราส่วนทุนหมุนเวียนอยา่งถึงแก่น อตัราส่วนน้ีเป็นตวัท่ีวดัสภาพคล่องสูงสุดโดย

ลบสินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายจ่ายล่งหนา้ออกแลว้ 

สูตร = 
สินทรัพยห์มุนเวยีน – สินคา้คงเหลือ – ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้

หน้ีสินหมุนเวยีน
 

ไม่มีบญัชีสินคา้คงเหลือ 

3. อตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี อตัราส่วนน้ีบอกให้ทราบว่ากิจการบริหาร

ลูกหน้ีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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สูตร = 
ขายเช่ือ(สุทธิ)

ลูกหน้ีโดยเฉล่ีย
 = … รอบ 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 

ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ หมายถึง กิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือแล้วให้เวลากี่วัน  

ในการเกบ็หนีไ้ด้ครบถือว่าดี 

สูตร = 
365

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ี
 = … วนั 

ไม่มีบญัชีหมุนเวยีนลูกหน้ี 

4. อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี อตัราน้ีบอกใหท้ราบวา่กิจการมีเครดิตในการก่อหน้ี

มากนอ้ยเพียงใดและกิจการมีความสามารถเพียงใดในการจ่ายชาํระหน้ี 

สูตร = 
ขายเช่ือ(สุทธิ)

เจา้หน้ีโดยเฉล่ีย
 = … รอบ 

ไม่มีบญัชีซ้ือส้ินคา้ 

              ระยะเวลาในการชําระหนี ้

สูตร = 
365

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี
 = … รอบ 

ไม่มีอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี 

5. อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ อตัราส่วนน้ีแสดงถึงการบริหารงานของ

สินคา้คงเหลือวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร = 
ตน้ทุนขาย

สินคา้คงเหลือโดยเฉล่ีย
 = … รอบ 

ไม่มีบญัชีตน้ทุนขาย  

6. ระยะเวลาในการเกบ็สินคา้ไวร้อขาย 

สูตร = 
365

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ
 = … วนั 

ไม่มีอตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
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7. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตราน้ีบอกว่าเม่ือนําเงินไปลงทุนใน

สินทรัพยแ์ลว้ สินทรัพยด์งักล่าวก่อเกิดประโยชน์เตม็ท่ีหรือไม่ 

สูตร = 
ขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวรเฉล่ีย
 = … เท่า 

 ไม่มีบญัชีขายสุทธิ 

8. อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราน้ีบอกให้ทราบว่ากิจการนาํเงินไป

ลงทุนในสินทรัพยท์ั้งหมดดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด 

สูตร = 
ขายสุทธิ

สินทรัพยถ์าวรเฉล่ีย
 = … เท่า 

ไม่มีบญัชีขายสุทธิ  

9. อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี อตัราหน้ีบอกให้ทราบว่ากิจการมีเครดิตในการก่อ

หน้ีมากนอ้ยเพียงใดและกิจการมีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

สูตร = 
ซ้ือเช่ือ(สุทธิ)

เจา้หน้ีโดยเฉล่ีย
 = … รอบ 

ไม่มีบญัชีเจา้หน้ีโดยเฉล่ีย 

10. ระยะเวลาในการชาํระหน้ี 

สูตร = 
365

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี
 = … วนั 

ไม่มีบญัชีอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี  

  

4.6.2 อตัราส่วนความสามารถในการดําเนินงาน 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย อัตราส่วนน้ีดูความสามารถในการ       

ชาํระดอกเบ้ียของกาํไรวา่สามารถจ่ายไดห้รือไม่ 

สูตร = 
กาํไรก่อนหกัภาษี + ดอกเบ้ียจ่าย

ดอกเบ้ียจ่าย
 = … เท่า 
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4.6.3 อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน 

1. การวิเคราะห์สภาพเส่ียง อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนน้ีบอกให้ทราบ

วา่สินทรัพยท่ี์มีทั้งหมดไดม้าจากการเป็นหน้ีหรือการกูย้มืมากนอ้ยเพียงใด 

สูตร = 
หน้ีสิน

สินทรัพย์
 = … เท่า 

ไตรมาสท่ี 2 = 
1,866,378,342

2,100,940,954
 = 0.89 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 = 
1,855,506,669

2,093,284,096
 = 0.89 เท่า 

 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์0.89 % แสดงว่ากิจการใช้เงินจาก

หน้ีสิน 10% ท่ีเหลือ 90% กิจการใชเ้งินทุนจากสินทรัพยแ์สดงว่ากิจการมีความสามารถในการ  

ชาํระหน้ี 

 ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์0.89%   แสดงว่ากิจการใชเ้งินจาก

หน้ีสิน 10% ท่ีเหลือ 90% กิจการใช้เงินทุนจากสินทรัพยแ์สดงว่ากิจการมีความสามารถชาํระ

หน้ีสิน 

2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนน้ีบอกให้ทราบว่ากิจการใช้เงิน

ลงทุนจากหน้ีสินเป็นก่ีเท่าของส่วนของเจา้ของ 

สูตร = 
หน้ีสิน

ส่วนของเจา้ของ
 = … เท่า 

ไตรมาสท่ี 2 = 
1,866,378,342

234,562,612
 = 7.96 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 = 
1,855,506,669

237,777,427
 = 7.80 เท่า 

ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 16.40  เท่า แสดงว่ากิจการ     

ใช้เงินทุนจากหน้ีสิน 7.96 เม่ือเทียบเท่ากับส่วนของแสดงว่ากิจการไม่มีความเส่ียงเพราะ                        

ใชเ้งินลงทุนจากส่วนของเจา้ของมากกวา่หน้ีสิน 
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ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของ 7.80 เท่า แสดงว่ากิจการ          

ไม่มีความเส่ียงเพราะใชเ้งินลงทุนส่วนของเจา้ของมากกวา่หน้ีสิน 

 

4.6.4 อตัราส่วนสมรรถภาพในการหากาํไร 

ดา้นประสิทธิภาพในการหากาํไร อตัรากาํไรขั้นตน้เป็นอตัราท่ีวดัความสามารถของ

ฝ่ายบริหารงานในการทาํกาํไรมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร = 
ขาย – ตน้ทุนขาย × 100

ขายสุทธิ
 = … % 

ไม่มีบญัชีขายสินคา้ 

 

4.7 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบับริษัทคู่แข่ง 

4.7.1 การเปรียบเทยีบวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตามแนวตั้ง 

สาํหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกนัยายน ปี 2561 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 % ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม 

 
ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

สินทรัพย์       

เงินสด 1.56  1.51  1.44  1.68  1.47  1.38  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาด

เงินสุทธิ 

18.21  12.38  11.42  12.83  12.40  13.45  

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย ์ 1.94  0.68  0.42       

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.88  1.15  0.78  1.45  1.51  1.04  

เงินลงทุนสุทธิ 3.60  5.19  5.52  6.16  7.32  8.21  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการ

ร่วมคา้สุทธิ 

0.11  0.12  0.12  0.00  0.00  0.52  

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 76.22  81.85  83.38  77.96  76.90  76.44  
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ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.19  0.19  0.22  0.12  0.15  0.15  

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

76.41  82.04  83.60  78.08  77.05  76.59  

 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 % ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม 

 
ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

หกัรายไดร้อตดับญัชี (3.40) (3.68) (3.75) (0.698) (0.006) (0.005) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2.65) (2.79) (2.92) (298.271) (2.828) (3.653) 

หกัค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 

(0.06) (0.06) (0.07) (6.845) (0.089) (0.101) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 

70.30  75.51  76.85  75.02  74.13  72.83  

ภาระของลกูคา้จากการรับรอง 0.03  0.03  0.03       

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 0.16  0.18  0.18  0.27  0.27  0.30  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.21  1.24  1.23  1.43  1.38  1.31  

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอ่ืนสุทธิ 

0.77  0.79  0.79  0.26  0.27  0.27  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.22  0.23  0.24  0.07  0.08  0.03  

ลกูหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 0.08  0.03  0.06  0.19  0.13  0.15  

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  0.94  0.99  0.92  0.64  1.04  0.52  

รวมสินทรัพย์ 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ           

เงินรับฝาก  63.39  65.09  65.76  75.19  74.37  73.17  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาด

เงินสุทธิ 

12.43  11.61  9.99  3.83  5.31  6.83  

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 0.31  0.32  0.31  0.53  0.49  0.44  

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 1.94  0.68  0.42  0.05  0.05  0.04  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 0.97  0.80  0.78  1.39  1.62  1.02  
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ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 7.93  7.87  8.84  3.61  3.82  3.69  

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 0.03  0.03  0.03  0.17  0.14  0.13  

ประมาณการหน้ีสิน 0.35  0.37  0.38  0.06  0.06  0.07  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  0.01  0.00  0.01  2.25  2.15  2.05  

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 % ต่อยอดรวม % ต่อยอดรวม 

 
ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 0.04  0.03  0.03       

หน้ีสินอ่ืน  1.86  2.04  2.09  1.81  1.23  1.45  

รวมหนีสิ้น 89.26  88.84  88.64  88.89  89.24  88.89  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)           

ส่วนของเจา้ของ           

ทุนเรือนหุน้            

     ทุนจดทะเบียน           

หุน้สามญั  7,574,143,747 หุน้           

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 3.51  3.61  3.62  5.05  4.93  4.80  

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้           

หุน้สามญั 7,355,761,773 หุน้           

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 3.41  3.50  3.51  5.02  4.90  4.77  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2.45  2.52  2.53  0.05  0.05  0.05  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ

เจา้ของ 

0.15  0.13  0.12  0.61  0.58  0.55  

กาํไรสะสม           

     จดัสรรแลว้           

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 0.23  0.24  0.24  0.31  0.30  0.29  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4.47  4.73  4.91  5.12  4.94  5.45  

     รวมส่วนของธนาคาร 10.70  11.12  11.31  11.11  10.76  11.11  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.04  0.04  0.05        
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     รวมส่วนของเจา้ของ 10.74  11.16  11.36  11.11  10.76  11.11  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.0  

 

4.7.2 การเปรียบเทยีบวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

สาํหรับไตรมาส 1-3 เดือนมีนาคม มิถุนายน และกนัยายน ปี 2561 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 เพิ่ม/ ลด เพิ่ม/ ลด 

 ไตรมาสท่ี 2-1 ไตรมาสท่ี 3-2 ไตรมาสท่ี 2-1 ไตรมาสท่ี 3-2 

สินทรัพย์         

เงินสด (5.51) (5.08) (10.53) (3.30) 

รายการระหวา่งธนาคารและ

ตลาดเงินสุทธิ 

(33.88) (8.10) (0.90) 11.5  

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย ์ (65.92) (37.68)     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 26.4  (32.29) 7.2  (29.44) 

เงินลงทุนสุทธิ 40.3  5.9  21.8  15.2  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการ

ร่วมคา้สุทธิ 

4.6  4.0      

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 4.4  1.5  1.1  2.1  

ดอกเบ้ียคา้งรับ (3.42) 12.5  29.0  3.1  

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

4.4  1.5  1.2  2.1  

หกัรายไดร้อตดับญัชี 5.3  1.7  (11.21) (6.61) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2.5  4.2  (2.78) 32.7  

หกัค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 

2.6  17.8  33.1  16.9  

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 

4.5  1.4  1.3  0.9  

ภาระของลกูคา้จากการรับรอง (14.39) (1.02)     

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 4.5  0.2  2.5  11.7  



209 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (0.59) (0.68) (1.11) (2.89) 

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอ่ืนสุทธิ 

0.7  (0.26) 8.8  1.2  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.0  1.7  12.2  (57.89) 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 เพิ่ม/ ลด เพิ่ม/ ลด 

 ไตรมาสท่ี 2-1 ไตรมาสท่ี 3-2 ไตรมาสท่ี 2-1 ไตรมาสท่ี 3-2 

ลกูหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (68.13) 145.8  (28.38) 15.2  

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ  2.1  (6.65) 66.4  (48.16) 

รวมสินทรัพย์ (2.74) (0.36) 2.5  2.7  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         

เงินรับฝาก  (0.14) 0.7  1.4  1.1  

รายการระหวา่งธนาคารและ

ตลาดเงินสุทธิ 

(9.10) (14.26) 42.3  32.0  

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (0.95) (1.52) (4.79) (7.87) 

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ (65.92) (37.68) 0.0  0.1  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (19.52) (2.66) 19.4  (35.18) 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (3.46) 11.9  8.6  (0.85) 

ภาระของธนาคารจากการ

รับรอง 

(14.39) (1.02) (17.09) (0.48) 

ประมาณการหน้ีสิน 1.7  2.1  (4.25) 14.1  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (98.10) 2959.5  (1.98) (1.84) 

เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (24.17) (14.56)     

หน้ีสินอ่ืน  6.4  2.0  (30.21) 20.9  

รวมหนีสิ้น (3.20) (0.58) 2.9  2.3  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

(ต่อ) 

        

ส่วนของเจา้ของ         

ทุนเรือนหุน้          

     ทุนจดทะเบียน         
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หุน้สามญั  7,574,143,747 หุน้         

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 0.0  0.0  0.0  0.0  

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้         

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 เพิ่ม/ ลด เพิ่ม/ ลด 

 ไตรมาสท่ี 2-1 ไตรมาสท่ี 3-2 ไตรมาสท่ี 2-1 ไตรมาสท่ี 3-2 

หุน้สามญั 7,355,761,773 หุน้         

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 0.0  0.0  0.0  0.0  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 0.0  0.0  6.5  0.0  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ

เจา้ของ 

(15.24) (8.08) (3.38) (2.14) 

กาํไรสะสม         

จดัสรรแลว้         

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 0.0  0.0  0.0  0.0  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3.1  3.4  (1.16) 13.4  

     รวมส่วนของธนาคาร 1.1  1.3  (0.68) 6.0  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

(4.63) 11.8      

     รวมส่วนของเจา้ของ 1.1  1.4  (0.68) 6.0  

รวมหนีสิ้นและส่วนของ

เจ้าของ 

(2.74) (0.36) 2.5    

 

4.7.3 การเปรียบเทยีบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

การเปรียบเทียบอตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

ไตรมาส 

ท่ี 1 

ไตรมาส 

ท่ี 2 

ไตรมาส 

ท่ี 3 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 3.12 3.27 3.36 3.15 3.09 3.07 

ผลการวเิคราะห์: การเปรียบเทยีบอตัราส่วนสภาพคล่อง 
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จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 1 ปรากฎว่าอตัราส่วน                 

ทุนหมุนเวียนของ บริษทั กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนตํ่ากว่า บริษทั 

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 3.12 เท่าในขณะท่ี บริษทั ทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 3.15 เท่าแสดงว่า บริษทั กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการชาํระหน้ีสินระยะสั้นไดน้อ้ยกวา่ บริษทัทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 2 ปรากฎว่าอัตราส่วน                 

ทุนหมุนเวียนของ บริษทั กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่า บริษทั 

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 3.27 เท่าในขณะท่ี บริษทั ทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 3.09 เท่าแสดงว่า บริษทั กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการชาํระหน้ีสินระยะสั้นไดม้ากกวา่ บริษทัทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการเปรียบเทียบอตัราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสท่ี 3 ปรากฎว่าอตัราส่วน                 

ทุนหมุนเวียนของ บริษทั กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกว่า บริษทั 

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 3.36 เท่าในขณะท่ี บริษทั ทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 3.07 เท่าแสดงว่า บริษทั กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

มีความสามารถในการชําระหน้ีสินระยะสั้ นได้มากกว่า บริษัททหารไทย จํากัด (มหาชน)
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บทที ่5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการดาํเนินงาน  

การจดัทาํโครงการในคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ลือก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)      

พ.ศ.2561 เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทบริการ เพื่อศึกษาการจัดทาํ

อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง อัตราส่วนการวิเคราะห์สภาพเส่ียง 

อตัราส่วนการวิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพในการทาํกาํไร อตัราส่วนการวิเคราะห์ดา้นประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงาน พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของธนาคารท่ีไดศึ้กษาและเรียนรู้งบการเงินของ

ธนาคารดว้ย 

 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

5.2.1 สมาชิกในกลุ่มมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั 

5.2.2 สมาชิกในกลุ่มคอมพิวเตอร์มีปัญหาทาํใหท้าํงานลา้ชา้ 

5.2.3 สมาชิกในกลุ่มบา้นอยูห่่างไกลกนัทาํใหป้รึกษากนัยากข้ึน 

5.2.4 มีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานกนัอยา่งไม่ชดัเจนจึงมีการขดัแยง้กนั 

5.2.5 ไฟลง์านสูญหายระหวา่งมีการซ่อมคอม 

 

5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

5.3.1 ใหส้มาชิกในกลุ่มนดัวนัและเวลาท่ีวา่งกนัเพื่อทาํงานพร้อมกนั 

5.3.2 ใหส้มาชิกส่งไฟลง์านใหเ้พื่อนเพื่อแกไ้ขรอระหวา่งรอซ่อม 

5.3.3 หาเวลาวา่งระหวา่งวนัท่ีมาเรียนช่วงพกัเท่ียงปรึกษาหารือกนั 

5.3.4 จบักลุ่มปรึกษาอาจารยแ์ละแบ่งหนา้ท่ีกนัตามความถนดัของแต่ละคน 

5.3.5 จดัการเกบ็ไฟลง์านไวใ้นหลายๆท่ี เช่น ไดร์ฟ ซีดี   
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5.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการทาํโครงการ 

5.4.1 สามารถวางแผนการจดัการระบบบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

5.4.2 รู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้

5.4.3 เขา้ใจถึงระบบโครงสร้างการบริหารจดัการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

5.4.4 ไดรั้บความรู้จากการวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 เน้ือหาในการจดัทาํโครงการน่าจะมีความควบคุมและชดัเจนมากกวา่น้ี 

5.5.2 ควรขยายเวลาในการส่งงานมากข้ึนเน่ืองจากภาคเรียนท่ี 2 มีกิจกรรมค่อนขา้งมาก 

5.5.3 ควรเปิดใชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาโครงการ 

5.5.4 ควรทาํความเขา้ใจในปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแกไ้ขปัญหาใหต้รงจุด 

5.5.5 ควรมีการวางแผนการปฏิบติังานท่ีรอบคอบและละเอียดก่อนการดาํเนินงานเพื่อลด

ขอ้ผดิพลาด 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พาณชิยการ 

โครงการ Project of Account 

ประจําปีการศึกษา 2561 

***************************************************************************** 

1  ช่ือโครงการ    การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

                               ไตรมาสท่ี 1-3 ประจาํปี 2561 

         ประเภทธุรกจิ    สถาบนัการเงิน 

2.   ผู้รับผดิชอบโครงการ  

2.1 นางสาวกญัญา  เรือนคุม้ ชั้น ปวส.2/30 เลขท่ี 6 

2.2 นางสาววรรณภา  พนัธ์เสน ชั้น ปวส.2/30 เลขท่ี 12     

3.  หลกัการและเหตุผล 

การบญัชีมีบทบาทสําคญัในชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคลรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก

สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจของการดาํเนินธุรกิจแต่ละแขนงของทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยพื้นฐานแล้วบัญชีการเ งินเป็นกระบวนการส่วนหน่ึงของการบริหารบริษัทเพื่อให ้               

บรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั ซ่ึงออกมาในรูปแบบเอกสารงบ นอกจากน้ีบญัชีการเงินยงัสามารถ

บ่งช้ีขอ้มูลต่างๆได ้ อาทิเช่น รายงานประจาํเดือนยอดกาํไรประจาํปี รายรับรายจ่ายแต่ละเดือนและ

สถิติการเงินประจาํปี ท่ีสาํคญัเพื่อนาํมาต่อยอดใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากข้ึน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2488 โดยมีเงินทุนแรกเร่ิม              

1 ลา้นบาท ต่อมาธนาคารมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแปรสภาพ

เป็นบริษทัจาํกดัมหาชน เมือวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ.2550 จี อี แคปปิตอล ซ่ึงเป็นสถาบนัทางการเงิน    

เพื่อรายย่อยชั้นนําของโลกได้บรรลุขอ้ตกลงการเป็นพนัธมิตรกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา       

โดยปัจจุบนักลุ่ม จีอี แคปปิตอลและกลุ่มรัตนรักษ์เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคารในสัดส่วน   

ร้อยละ 33 และร้อยละ 25 ตามลาํดบั ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีนัยต่อลงทุน          

เชิงระบบในประเทศไทยประจาํปี 2561 จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้สนใจในการเลือกศึกษาวิเคราะห์    

งบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั(มหาชน) 
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4.  วตัถุประสงค์ 

 4.1  เพื่อนาํการวางแผน การจดัการและระบบการบญัชีของธนาคาร มาเป็นแนวทางในการใช้

ใหเ้กิดประโยชน ์

 4.2  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 

 4.3  เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างการบริหาร กางจดัการของระบบธนาคารสาขายอ่ยได ้

 4.4  เพื่อศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

 

5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 5.1  สามารถนาํการวางแผน การจดัการและระบบบญัชีมาใชใ้นการทาํงานของชีวิตประจาํวนั 

 5.2  สมารถทราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการปฏิบติังาน 

 5.3  สามารถเขา้ใจถึงระบบโครงสร้างการบริหาร การจดัการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 5.4  สามารถทราบถึงการวิเคราะห์งบการเงินท่ีถูกตอ้งตามแบบแผนของธนาคารได ้

 

6. เป้าหมาย 

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 30 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 2 คน  

 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

 7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

 7.1.1  จดัตั้งกลุ่มจาํนวน 2 คน 

 7.1.2  เลือกบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะนาํงบการเงินมาวิเคราะห์ 

 7.1.3  จดัหาขอ้มูลงบการเงินของบริษทัท่ีเลือกมาวิเคราะห์งบ 

 7.1.4  เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 7.2   ขั้นตอนการดาํเนินการ 

7.2.1   จดัทาํใบเสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการพิจารณา 

7.2.2   นาํขอ้มูลของบริษทัท่ีตอ้งการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูล 

7.2.3   นาํงบการเงินของบริษทัท่ีเลือกมาวิเคราะห์ 

7.2.4   เกบ็ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินการ 

 7.3   ขั้นตอนสรุป 
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 7.3.1   เก็บขอ้มูลท่ีวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินการ ตามหลกัการของ

โครงการ 

 7.3.2  จดัเรียงรูปแบบโครงการและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 7.3.3  ตรวจสอบรายละเอียดและประเมินผลโครงการ 

 7.3.4  นาํเสนอโครงการและสรุปผลการดาํเนินงาน 

 

   8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

เร่ิมตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

   9. สถานทีด่ําเนินการ  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

   10. งบประมาณดาํเนินการ 

ที ่                รายการ จํานวน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน 

1 ค่ากระดาษเอ4 5 รีม 109.- 545.- 

2 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 2 ตลบั 500.- 1,000.- 

3 ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200.- 200.- 

4 ค่าแผน่ซีดี 1 แผน่ 30.- 30.- 

รวม 1,775.- 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการดําเนินการจริง 

รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 

1. ค่ากระดาษเอ4 

2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 

3. ค่าเขา้รูปเล่ม 

4. ค่าแผน่ซีดี 

545.- 

1,000.- 

200.- 

30.- 

1. ค่ากระดาษเอ4 

2. ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 

3. ค่าเขา้รูปเล่ม 

4. ค่าแผน่ซีดี 

218.- 

850.- 

200.- 

30.- 

รวม 1,775.- รวม 1,298.- 

 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามการดาํเนินการจริงตํ่ากวา่ท่ีเสนอ จาํนวน 477 บาท 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

  

วางแผนการดาํเนินงานและแบ่งขั้นตอนการทาํงานกนั 

 

 

ตรวจสอบปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทัเพื่อนาํมาแกไ้ข 
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ประวตัิคณะผู้จัดทาํ 
 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวกญัญา เรือนคุม้ 

รหสันกัศึกษา  40527 

วนั / เดือน / ปี เกิด วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2538 

ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษา ร.ร.นิคมสงเคราะห์2 

      มธัยมตน้ ร.รท่าปลาประชาอุทิศ 

      มธัยมปลาย ร.ร.ท่าปลาประชาอุทิศ 

 

ช่ือ – สกลุ  นางสาววรรณภา พนัธ์เสน 

รหสันกัศึกษา  40627 

วนั / เดือน / ปี เกิด วนัท่ี 6 มีนาคม 2542 

ประวติัการศึกษา  ประถมศึกษา ร.ร.บา้นนํ้าเกล้ียง 

มธัยมตน้ ร.ร.บา้นนํ้าเกล้ียง 

มธัยมปลาย ร.ร.นํ้ าเกล้ียงวิทยา
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