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ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรจัดท ำและกำรประกำศงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ 

และบริษัทโฮลดิ้งท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 

เรื่องท่ัวไป 

1 ในการจัดท างบการเงิน สามารถเพ่ิมรายการ
นอกเหนือจากที่ ธปท. ก าหนดได้หรือไม่ 

การเพ่ิมรายการนอกเหนือจากท่ี ธปท. ก าหนดสามารถท าได้ 
หากเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินไดข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
มากยิ่งขึ้น แตก่ารแสดงรายการจะต้องถูกต้องตามประเภทและ
ลักษณะของรายการนั้น โดยการแสดงรายการต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

2 การประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ สง. 
จ าเป็นจะต้องปิดประกาศไว้บนกระดานปิด
ประกาศเท่านั้นหรือไม่ สามารถเก็บไว้ใน 
แฟ้มเอกสารและตั้งไว้บนเคาท์เตอร์ได้หรือไม่ 

ธปท. ก าหนดให้ประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
ใหญ่หรือส านักงานสาขาของ สง. ดังนั้น ในทางปฏิบัติ สง. อาจ
ปิดประกาศไว้ที่กระดานปิดประกาศ หรือใส่แฟ้มเอกสารวางไว้
บนเคาท์เตอร์ในที่เผยแพร่ข้อมูลของส านักงานก็ได้ 
ทั้งนี้ การประกาศไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะต้องเป็นที่ชัดแจ้งแก่ลูกค้า
ทั่วไปว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของ สง. 

3 ในการประกาศงบการเงินของสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศต่อสาธารณชน หรือการเผยแพร่
งบการเงินลงบนเว็บไซต์ จ าเป็นจะต้องจัดท า
เป็นภาษาไทยหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีท่ีสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศ เผยแพร่งบการเงินของ
ตนในเว็บไซต์ของส านักงานใหญ่ จะสามารถ
จัดท าเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 

งบการเงินของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ ที่ประกาศต่อ
สาธารณชนหรือเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์จะต้องจัดท าเป็นภาษาไทย 
เนื่องจากผู้ใช้งบการเงินส่วนใหญ่คือผู้ที่อยู่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม สาขาของ ธพ. ต่างประเทศ สามารถก ากับ 
ทุกรายการด้วยภาษาอังกฤษ หรือน าเสนองบการเงินที่จัดท าเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมได้ 

4 กรณีท่ีงบการเงินของส านักงานใหญ่ (Head 
Office) ของสาขา ของ ธพ. ต่างประเทศ ไม่ได้
จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ สาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศ จะต้องด าเนินการอย่างไร 

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศ จะต้องแปลงบการเงินของส านักงานใหญ่ 
(Head Office) ให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และให้ผู้จัดการ
สาขาหรือผู้ได้รับมอบหมายของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศลงนาม
รับรองในงบการเงินนั้น ก่อนน าไปประกาศเผยแพร่ต่อไป 

5 รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับนี้  
ใช้บังคับกับบริษัทลูกในกลุ่ม Solo 
Consolidation ตามหลักเกณฑ์การก ากับ
แบบรวมกลุ่มด้วยหรือไม่ 

รูปแบบงบการเงินที่ ธปท. ก าหนดตามประกาศฉบับนี้ ใช้บังคับ
กับ สง. (คือ ธพ. ไทย / ธย. / สาขาของ ธพ. ตปท. / บง. / และ 
บค.) และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เท่านั้น 
ส าหรับงบการเงินของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation  
ให้ถือปฏิบัติตามที่หน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะของกิจการนั้น
ก าหนด เช่น บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ (Leasing) จะต้อง
จัดท างบการเงินตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 

6 รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับนี้  
ใช้บังคับกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) 
ด้วยหรือไม่ 

รูปแบบงบการเงินที่ ธปท. ก าหนดตามประกาศฉบับนี้ โดยนัย
แล้วถือว่าใช้บังคับกับ บบส. ด้วย เนื่องจาก พระราชก าหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2550 ได้ให้อ านาจ ธปท. ในการ
ก าหนดรูปแบบงบการเงินส าหรับ บบส. ซึ่ง ธปท. ได้ออกประกาศ
ที่ สนส. 24/2552 เรื่องการก าหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ
หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ก าหนดให้ 
บบส. ใช้รูปแบบงบการเงินตามที่ ธปท. ก าหนดส าหรับบริษัท
เงินทุนตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยการจัดท าและการประกาศ 
งบการเงินของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

7 รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับนี้  
ใช้บังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย
หรือไม่ 

รูปแบบงบการเงินที่ ธปท. ก าหนดตามประกาศฉบับนี้ ไม่ได้ใช้
บังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เนื่องจากสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้ก ากับดูแลเฉพาะคือ 
กระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้สนับสนุนให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจใช้รูปแบบงบการเงินตามที่ ธปท. 
ก าหนดส าหรับ สง. ตามประกาศฉบับนี้ 

8 งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 54 ยังคงใช้รูป
แบบเดิมตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 
70/2551 ใช่หรือไม่ 

งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 54 จะต้องจัดท าตามรูปแบบ 
งบการเงินที่ ธปท. ก าหนดตามประกาศฉบับนี้ เนื่องจากรูปแบบ
งบการเงินตามประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่เริ่มต้น
ในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 54 เป็นต้นไป 
ดังนั้น งบการเงินงวดแรกท่ี สง. ต้องจัดท าตามรูปแบบที่ก าหนด
ในประกาศฉบับนี้ คือ งบการเงินงวดไตรมาส 1 ป ี54 ส าหรับ ธพ.  
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ งบการเงินงวด 6 เดือนแรกของปี 54 
ส าหรับ ธพ. ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และงบการเงินงวด
ประจ าปีบัญชี 54 (ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มค. 54 ถึง  
31 ธค. 54) ส าหรับสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ (ยกเว้นกรณี
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมย. 54 ถึง 30 มีค. 55) 

9 การจัดท างบการเงินรวมตามหลักเกณฑ์การ
ก ากับแบบรวมกลุ่ม จะต้องปฏิบัติโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับที่มาตรฐานการบัญชี
ก าหนดใช่หรือไม่ มีข้อยกเว้นอื่นที่แตกต่างกัน
หรือไม่ ได้แก่อะไรบ้าง 

วิธีการในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับงบการเงินตามประกาศ
ฉบับนี้เป็นวิธีการจัดท าตามหลักการทีม่าตรฐานการบัญชีก าหนด 
ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ส าหรับวิธีการจัดท างบการเงินรวมที่ต้องส่งให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์
การก ากับแบบรวมกลุ่มนั้น เป็นวิธีการจัดท าตามหลักการของ
มาตรฐานการบัญชีเช่นกัน แต่มีความแตกต่างในเรื่องของจ านวน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จะต้องน ามาจัดท างบการเงินรวม 
เนื่องจากหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มมีความแตกต่างกับ
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หลักการของมาตรฐานการบัญชีในบางประเด็น เช่น หลักเกณฑ์
การก ากับแบบรวมกลุ่มจะไม่น าข้อมูลของบริษัทลูกท่ีเป็นบริษัท
ประกันภัยมาจัดท างบการเงินรวม แต่จะน าเงินลงทุนในบริษัท
ประกันภัยไปหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

10 เนื่องจากกองทุนฟ้ืนฟฯู ได้ถูกยกเลิกและมี
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) มาทดแทน
แล้ว ท าไมจึงยังคงก าหนดให้ต้องแสดงรายการ
ที่ท ากับกองทุนฟ้ืนฟูฯ ไว้ในรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน 

ธปท. ยังคงต้องก าหนดให้มีการแสดงรายการที่ท ากับกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
ดังกล่าวไว้ใน “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” เนื่องจาก 
สง. บางแห่งยังคงมีธุรกรรมที่ท ากับกองทุนฟ้ืนฟูฯ อยู่ 

11 ในกรณีที่ สง. รับซื้อลูกหนี้มา และลูกหนี้
ดังกล่าวยังมิได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
(TDR) จะต้องแสดงไว้ในรายการใดของงบ
แสดงฐานะการเงิน หรือต้องแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหาก 

กรณีของลูกหนี้ที่รับซื้อมาโดยลูกหนี้ดังกล่าวยังมิได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ (TDR) นั้น ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทำงกำร
บัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ลง
วันที่ 27 ธันวำคม 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมของสภำวิชำชีพ
บัญชีฯ และมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้อง 

12 1. ตราสารอนุพันธ์ที่ สง. ท าขึ้นและจัดเป็น
ธุรกรรมเพ่ือการธนาคาร (Banking book)  
จะแสดงรวมไว้ในรายการสินทรัพย์ / หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้าได้หรือไม่อย่างไร  
ซ่ึงในปัจจุบัน สง. มิได้วัดมูลค่ายุติธรรม (Mark 
to Market – MtM) ธุรกรรมดังกล่าว แตใ่ช้
เพียงวิธีการปรับมูลค่าใหม่ (Revaluation) 
เท่านั้น 
2. ตราสารอนุพันธ์ที่น าไปใช้ในการป้องกัน
ความเสี่ยง แต่บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเกณฑ์ 
คงค้าง (ไม่ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง)  
ต้องน ามาแสดงไว้ในรายการสินทรัพย์ / 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หรือไม่ 

กรณีของตราสารอนุพันธ์ ให้พิจารณาแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง  
จะถือเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า ซ่ึงต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
(MtM) และรับรู้ส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นก าไรหรือขาดทุนไว้ใน
รายการสินทรัพย์ / หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
2. กรณีตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง ให้แยก
พิจารณา ดังนี้ 
 2.1 กรณีใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge 
Accounting) ต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (MtM) และรับรู้ส่วน
ปรับมูลค่าท่ีมีผลเป็นก าไรหรือขาดทุนไว้ในรายการสินทรัพย์ / 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
 2.2 กรณีใช้วิธีเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) จะไม่รับรู้
รายการสินทรัพย์ / หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เนื่องจากไม่ได้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม (แต่ถือเป็นรายการ Off-Balance Sheet)  
ซ่ึงจะรับรู้เพียงรายได้ / ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยค้างรับ / 
ค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
  อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีของตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ 
ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนปรับมูลค่า 
(Revaluation) ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยน
ให้แสดงรวมไว้ในรายการสินทรัพย์ / หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
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13 หาก สง. มิได้วัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to 
Market – MtM) ตราสารอนุพันธ์ทุกวัน  
จะบันทึกมูลค่าในรายการสินทรัพย์ / หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์อย่างไร 

มาตรฐานการบัญชีก าหนดให้ สง. ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม (MtM) 
ตราสารอนุพันธ์ทุกวันสิ้นงวดที่ต้องจัดท างบการเงิน 
อย่างไรก็ตาม สง. ที่ท าธุรกรรมอนุพันธ์ จะต้องถือปฏิบัติในเรื่อง
การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามที่ก าหนดในประกาศ ธปท. ที่ 
สนส. 14/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงส าหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ์ ด้วย 

14 โดยปกติหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยง
ด้านตลาด ก าหนดให้ สง. ต้องแยกตราสาร
อนุพันธ์ออกจากสัญญาหลัก หากในทางปฏิบัติ 
สง. ไม่สามารถแยกตราสารอนุพันธ์ออกจาก
สัญญาหลักได้ จะมีวิธีการวัดมูลค่าอย่างไร 

ในกรณีที่ สง. ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
แยกออกจากสัญญาหลักได้อย่างน่าเชื่อถือ 
– กรณีของสินทรัพย์ทางการเงิน สง. สามารถถือว่า ตราสาร
ทั้งหมดจัดอยู่ในพอร์ตเพ่ือค้า และใช้หลักการเช่นเดียวกับตราสาร
อ่ืน ๆ ที่จัดอยู่ในพอร์ตเพ่ือค้า 
– กรณีของหนี้สินทางการเงิน สง. สามารถเลือกใช้หลักการบัญชี
เรื่อง Fair Value Option (FVO) เพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
หลักที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยการ Mark to Market (MtM) ทั้งจ านวน 
โดยให้แสดงรายการไว้ที่รายการ 18 หนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเป็นก าไรหรือขาดทุนทันที 

15 รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 
ทั้งท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน (รายการ 
25.6) และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ ประกอบด้วยรายการใดบ้าง 

รายการองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ทั้งที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน (รายการ 25.6) และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของ ประกอบด้วยรายการหลัก 2 ส่วน ดังนี ้
1. ส่วนที่ถือเป็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other 
Comprehensive Income) ซึ่งภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ปัจจุบัน ได้แก่ รายการตามที่อธิบายอยู่ในค าอธิบายความหมาย
ของรายการของงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ 25.6.1 – 25.6.6 
 ทั้งนี้ หากในอนาคตมีมาตรฐานการบัญชีใหม่ หรือมีการ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงท าให้มี
รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเพิ่มเติม ให้ สง. เปิดเผยรายการ
ดังกล่าวเป็นการเพ่ิมเติมแยกต่างหาก ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 21 และแยกแสดงรายการดังกล่าวเป็นรายการ
ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
2. รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ 
(Owner Changes) ซึ่งได้แก่ รายการตามที่อธิบายอยู่ใน
ค าอธิบายความหมายของรายการของงบแสดงฐานะการเงิน 
ข้อ 25.6.7 ตัวอย่างเช่น รายการที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของที่เกิดจาก
ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย และการจ่ายโดยใช้หุ้น
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เป็นเกณฑ์ หรือ รายการอ่ืนๆ เป็นต้น 
 ทัง้นี้ ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ต้องแยกแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากตามท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบงบแสดงฐานะ
การเงินนี้ ซึ่งได้แก่ รายการทุนเรือนหุ้น (รายการ 25.1) ใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (รายการ 25.2) ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น 
(รายการ 25.3) และส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน (รายการ 25.4 – 
25.5) 

16 กรณีท่ี สง. มีภาระหนี้สินที่เกิดจากการบันทึก
รายการที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงานตามท่ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
อยู่ 2 ส่วน ได้แก่ 

1. โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อ
เกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
2. ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น วนัลาพักร้อน
ค้างจ่าย และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
สง. จะต้องแสดงรายการภาระหนี้สินทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานทั้งหมด
ไว้ในงบกระแสเงินสดหัวข้อ "ประมาณการ
หนี้สิน" ใช่หรือไม ่หรือควรแสดงรายการที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ระยะสั้นไว้ในหัวข้อ 
“หนี้สินอื่น” 

ภาระหนี้สินจากผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็นผลประโยชน์
ระยะสั้น เช่น ค่าจ้างค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคมค้างจ่าย หรือ วันลาพักร้อนค้างจ่าย ถือเป็นรายการ
ค้างจ่ายปกติ (บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง ไม่ต้องใช้ Actuarial ในการ
ค านวณ) ดังนั้น ให้แสดงรายการดังกล่าวไว้ในหัวข้อ “หนี้สินอ่ืน” 
ส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวภายหลังออกจากงานให้แสดงไว้ใน
หัวข้อ “ประมาณการหนี้สิน” ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
ก าหนด 

17 โดยปกติ สง. จะต้องขายหุ้นทุนซื้อคืนภายใน 
6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นทุน
นั้นกลับมา สง. จะต้องบันทึกบัญชีการขายหุ้น
ทุนซื้อคืนอย่างไร 

การบันทึกบัญชีการขายหุ้นซื้อคืน ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ ทีส่ภาวิชาชีพบัญชี
ก าหนด สรุปดังนี้ 
1. กรณทีี ่ราคาขาย > ราคาที่ซ้ือมา (เกิดผลก าไร): ให้บันทึก
เป็นรายการส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ / หุ้นสามัญ 
2. กรณทีี ่ราคาขาย < ราคาที่ซ้ือมา (เกิดผลขาดทุน): ให้บันทึก
เป็นรายการก าไร (ขาดทุน) สะสม 
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18 ในกรณีที่ สง. เลือกใช้วิธีรับรู้รายการผลก าไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานโดยตรงในก าไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นควรแสดงรายการในงบ
การเงินอย่างไร 

เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน ก าหนดให้รับรู้รายการผลก าไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยตรงในก าไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น และต้องรับรู้รายการทันทีในก าไร 
(ขาดทุน) สะสม  ดังนั้น สง. จึงควรแสดงรายการดังกล่าวดังนี้ 
1. แสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้รายการ “ก าไร 
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน” ในหัวข้อก าไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (รายการที่ 15.4) 
2. แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการหักจากก าไร 
(ขาดทุน) สะสมตามที่มาตรฐานบัญชีก าหนด 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

19 ค าอธิบายรายการที่ 1 รายได้ดอกเบี้ย ข้อย่อย 
1.2 เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า หมายถึง
รายการใดบ้าง 

ตัวอย่างของรายได้ดอกเบี้ย ตามค าอธิบายรายการที่ 1 ข้อย่อย 
1.2 เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า เช่น ดอกเบี้ยรับจากตราสาร
หนี้ที่ถือไว้เพ่ือค้า และดอกเบี้ยรับ/จ่ายสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ 
ที่ใช้การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมเพ่ือค้า 

20 ตามท่ีก าหนดในค าอธิบายรายการที่ 1 รายได้
ดอกเบี้ยว่า ให้แสดงรายการรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมใน
บัญชีเพ่ือการธนาคาร (รวมถึงการใช้วิธีการ
ป้องกันความเสี่ยงตามเกณฑ์คงค้าง) รวมอยู่ใน
รายได้ดอกเบี้ยของแต่ละรายการที่เป็น 
Hedged Items นั้น ขอสอบถามดังนี้ 
1. หากดอกเบี้ยสุทธิเป็นฝั่งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
สุทธิ จะให้แสดงรายการอย่างไร 
2. กรณีของการท า Portfolio Hedge  
จะให้แสดงรายการดอกเบี้ยสุทธิอย่างไร 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ให้แสดงรายการดังนี้ 
1. ส าหรับดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดจากรายการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ ให้น าไปแสดงรวม
ไว้ในรายได้ดอกเบี้ยของแต่ละรายการที่เป็น Hedged Items 
(ด้านสินทรัพย์) 
 ทั้งนี้ หากเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ ให้แสดงเป็นรายการ 
หักจากรายได้ดอกเบี้ย เพ่ือแสดงผลที่เกิดข้ึนจากการป้องกัน
ความเสี่ยง 
2. ส าหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ / ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิที่เกิด
จากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารในกรณีการท า 
Portfolio Hedge ให้เปิดเผยแยกเป็นรายการต่างหาก (ไม่น าไป
รวมในข้อ “อ่ืน ๆ”) โดยต้องระบุประเภทของรายการให้ชัดเจน 
 ทั้งนี้ หากยอดสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จะต้องแสดงเป็น
รายการหัก 
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21 ตามท่ีก าหนดในค าอธิบายรายการที่ 2 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยว่า ให้แสดงรายการ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ 
ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
(รวมถึงการใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยงตาม
เกณฑ์คงค้าง) รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
ของแต่ละรายการที่เป็น Hedged items นั้น  
ขอสอบถามดังนี้ 
1. หากดอกเบี้ยสุทธิเป็นฝั่งรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ จะให้แสดงรายการอย่างไร 
2. กรณีของการท า Portfolio Hedge  
จะให้แสดงรายการดอกเบี้ยสุทธิอย่างไร 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ให้แสดงรายการดังนี้ 
1. ส าหรับดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดจากรายการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ ให้น าไปแสดงรวม
ไว้ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของแต่ละรายการที่เป็น Hedged Items 
(ด้านหนี้สิน) 
 ทั้งนี้ หากเป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ให้แสดงเป็นรายการ 
หักจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เพื่อแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการป้องกัน
ความเสี่ยง 
2. ส าหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ / ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิที่เกิด
จากตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารในกรณีการท า 
Portfolio Hedge ให้เปิดเผยแยกเป็นรายการต่างหาก (ไม่น าไป
รวมในข้อ “อ่ืน ๆ”) โดยต้องระบุประเภทของรายการให้ชัดเจน 
 ทั้งนี้ หากยอดสุทธิเป็นรายได้ดอกเบี้ย จะต้องแสดงเป็น
รายการหัก 

22 ดอกเบี้ยรับ/จ่ายสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ 
เพ่ือค้า จะต้องน าไปแสดงไว้ในรายการใด  
ในงบก าไรขาดทุนสุทธิ 

ดอกเบี้ยรับ/จ่ายสุทธิจากตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า ให้แสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของรายการที่ 5 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นรายการภายใต้ข้อ
ย่อย 5.1 ของค าอธิบายรายการ 

23 รายการภาษีธุรกิจเฉพาะควรแสดงไว้ที่ใด 
เนื่องจากหากพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการท าธุรกรรมของ
ธนาคารก็ควรน าไปแสดงไว้ในหัวข้อ 
ที่เก่ียวข้องกับแต่ละธุรกรรมที่เกิดข้ึน เช่น  
ภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกิดจากธุรกรรมดอกเบี้ย 
ควรแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย” 
เพ่ือให้การแสดงรายการในงบการเงินสะท้อน
ให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริงของแต่ละ
ธุรกรรม หรือควรน าไปแสดงรวมไว้ภายใต้
หัวข้อ “ค่าภาษีอากร” ที่อยู่ในหมวด 
“ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการอ่ืน” ของ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการภาษีธุรกิจเฉพาะให้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าภาษีอากร” 
ที่อยู่ในหมวด “ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการอ่ืน” เพ่ือรวมยอด
ของรายการภาษีทุกประเภท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
มาตรฐานการบัญชีก าหนดให้ต้องแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก 
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24 กรณีใช้ IFRIC 13 ส าหรับบัตรเครดิต ผลของ 
Point Used และ Reward Expense จะต้อง
น ามาสุทธิกันแล้วรวมไปกับรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับหรือไม่ หรือให้
รับรู้ Point Used เป็นยอดขาย และรับรู้ 
Reward Expense เป็นค่าใช้จ่ายอื่น หรือ
จะต้องแสดงรายการอย่างไร 

ส าหรับ Customer Loyalty Program ของบัตรเครดิต เมื่อมี
การให้ Award Credit แก่ลูกค้า จะต้องมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของ Award Credit เพ่ือปันส่วนมารับรู้เป็น Deferred 
Revenue (มีผลให้รายได้จากการขายที่สัมพันธ์กับการให้ Award 
Credit ลดลง เนื่องจากในการซื้อสินค้าหรือบริการ ลูกค้ามีเจตนา
ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการและ Award Credit ที่สัมพันธ์กัน) และ
ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามีการใช้ Award Credit นั้น 

25 หนี้สูญได้รับคืนต้องแสดงรายการในงบการเงิน
อย่างไร 

การแสดงรายการหนี้สูญรับคืน ให้ถือปฏิบัติตามที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนด ซึ่งอาจรับรู้รายการหนี้สูญ
รับคืนผ่านบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน) หรือรับรู้ผ่านบัญชีหนี้สูญหรือรายได้อ่ืน (รายการในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้ สง. เปิดเผยวิธีการบัญชีในการรับรู้รายการหนี้สูญรับคืน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

26 กรณขีองก าไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้มาเป็นเงินให้
สินเชื่อ ซึ่งเกิดจากกรณีการปรับโครงสร้างหนี้ 
จะแสดงรวมในรายการ “หนี้สูญ หนี้สงสัยจะ
สูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า” ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ใช่หรือไม่ เนื่องจาก
ค าอธิบายรายการของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ข้อ 11 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า ไม่ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าว
อย่างชัดเจน 

กรณีท่ี สง. ซื้อลูกหนี้เข้ามาและบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุน ต่อมา 
มีการปรับโครงสร้างหนี้เกิดข้ึน ซึ่งประกาศ ธปท. ฉบับที ่
67/2551 ก าหนดให้ต้องโอนเปลี่ยนประเภทจากเงินลงทุนเป็น
เงินให้สินเชื่อ โดยต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน ส่วนต่าง 
ที่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนให้ถือเป็นก าไร 
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทันที ซ่ึงสาระของรายการดังกล่าว
ถือเป็นก าไรขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 
ดังนั้น หากมีรายการดังกล่าวเกิดข้ึน ให้น าไปแสดงไว้ในรายการ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (ซึ่งให้รวม
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย) ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

กำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

27 สง. สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงในรายงานประจ าปี (Annual 
Report) หรือ Director Report ได้หรือไม่ 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น 
อย่างต่ าต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีหรือ ธปท. ก าหนด 
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28 จากค าถาม-ค าตอบแนบท้ายแนวนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ระบุว่า 
“ข้อมูลเชิงคุณภาพ อนุญาตให้เปิดเผยไว้ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงานประจ าปี เช่น 
Management Discussion and Analysis 
ซึ่งไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ 
โดยให้เปิดเผยปีละครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความถี่ในการเปิดเผยรายงานประจ าปี” ดังนั้น 
หาก สง. เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลสภาพคล่อง
เชิงคุณภาพใน Management Discussion 
and Analysis แล้ว สง. ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตามประกาศ สนส. 
11/2553 ใช่หรือไม่ และขอเปิดเผยเฉพาะ
ข้อมูลเชิงปริมาณไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินได้หรือไม่ 

การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพของการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องนั้น ให้พิจารณาดังนี้ 
1. การเปิดเผยข้อมูลตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องตามข้อก าหนดของ ธปท. ซึ่งได้มีการอนุโลม
ให้ สง. เปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพไว้ใน
ส่วนอื่น ๆ ของรายงานประจ าปี ที่ไม่ใช่งบการเงินได้ เช่น เปิดเผย
ไว้ใน Management Discussion and Analysis ซึ่งไม่ต้องผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก็ได้ 
2. การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 11/2553  
เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามขอบเขตที่มาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องก าหนด 
 ดังนั้น หากข้อมูลเชิงคุณภาพใดที่ได้น าไปเปิดเผยไว้ใน 
Management Discussion and Analysis เป็นข้อมูลเดียวกับ 
ที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด สง. ยังคงต้องน าข้อมูลดังกล่าวมา
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

29 ในกรณีที่ สง. ท าธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีความ
เสี่ยงทั้งด้านอัตราดอกเบี้ยและด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน เช่น Cross Currency Interest 
rate Swap ธนาคารควรเลือกเปิดเผยข้อมูล
ตามประเภทความเสี่ยงใด 

การเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของความเสี่ยงนั้น ให้พิจารณา
ความเสี่ยงที่ส าคัญของธุรกรรมเป็นหลัก เช่น ธุรกรรม Cross 
Currency Interest rate Swap จัดอยู่ในธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ 
ในส่วนของความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

30 ธปท. จะยกเลิกการเปิดเผยสัดส่วนการท า
ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ตามประเภทคู่สัญญา 
ตามที่ก าหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ในส่วนของข้อ 5.4 ข้อมูลเพ่ิมเติม รายการที่ 2 
ตราสารอนุพันธ์ หรือไม่ 

ธปท. ยังคงก าหนดให้ต้องเปิดเผยสัดส่วนการท าธุรกรรมตราสาร
อนุพนัธ์ เพ่ือเป็นการติดตามการบริหารความเสี่ยงได้อย่างใกล้ชิด 
หากมีการกระจุกตัวในการท าธุรกรรมกับคู่สัญญาประเภทใด
ประเภทหนึ่งมากเกินไป 
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31 การเปิดเผยข้อมูลในข้อ 5.7 ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน ก าหนดให้เปิดเผยมูลค่าปัจจุบัน
ของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า ดังนั้น ในกรณีที่ สง. มีธุรกรรม 
เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินประมาณ 
ร้อยละ 0.5 ของเงินให้สินเชื่อรวม โดยมิได้มี
การค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ า
ที่ต้องจ่าย เนื่องจาก สง. มีนโยบายที่จะไม่
ปล่อยเงินให้สินเชื่อดังกล่าวรายใหม่เพ่ิม  
สง. ขอที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ที่เกิดจาก
ธุรกรรมเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินเดิม 
ที่คงค้างอยู่และมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน  
3 ปี ในข้อ 5.7 ได้หรือไม่ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง สัญญาเช่า ก าหนดว่ากิจการ
ที่มีสัญญาเช่าซื้อระยะสั้น (3 – 4 ปี) ซึ่งท าก่อนวันที่ 1 ม.ค. 51 
และประสงค์จะใช้วิธีผลรวมจ านวนตัวเลข (วิธีเดิม) ยังคงใช้วิธี
ดังกล่าวได้จนกว่าสัญญาเหล่านั้นสิ้นสุดลง โดยยังคงให้เปิดเผย
ข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ทั้งนี้ ให้แยกระหว่าง
สัญญาที่ใช้วิธีเดิมและวิธีใหม่ทุกงวดบัญชีจนกว่าสัญญาเดิมจะ
สิ้นสุด โดยในการเปิดเผยมูลค่าปัจจุบันของเงินขั้นต่ าที่ลูกหนี้ต้อง
จ่ายให้เปิดเผยยอดลูกหนี้เช่าซื้อหักด้วยดอกผลเช่าซื้อรอการตัด
บัญชี 
ดังนั้น สง. ต้องพิจารณาว่า ลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกรรมเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงินเดิมที่คงค้างอยู่และมีอายุสัญญาคงเหลือ 
ไม่เกิน 3 ปีดังกล่าวนั้น เข้าเง่ือนไขวันถือปฏิบัติข้างต้นหรือไม่  
ซึ่ง สง. ควรต้องหารือกับผู้สอบบัญชีด้วย 

32 สภำวิชำชีพบัญชีได้ก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผย
ข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนด ำเนินงำน (TFRS 8) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป ซ่ึงกำร
เปิดเผยข้อมูลตำม TFRS 8 ในส่วนของกำร
เปิดเผยข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ อำจมีเนื้อหำ
บำงส่วนที่ซ้ ำซ้อนกับข้อมูลฐำนะและผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญจ ำแนกตำมธุรกรรมใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่ ธปท. ก ำหนดให้
เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
(ส่วนที่ 5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อ 29) เพื่อลด
ควำมซ้ ำซ้อนดังกล่ำว สถำบันกำรเงินจะ
เปิดเผยข้อมูลตำม TFRS 8 ทดแทนกำร
เปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. 
ก ำหนดได้หรือไม่ 

สถำบันกำรเงินสำมำรถเลือกเปิดเผยข้อมูลตำม TFRS 8 ได้  
2 ลักษณะ คือ 
(1) สถำบันกำรเงินอำจเปิดเผยข้อมูลฐำนะและผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญจ ำแนกตำมธุรกรรมในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ทั้งตำมรูปแบบที่ ธปท. ก ำหนด และรูปแบบทำง
ภูมิศำสตร์ตำม TFRS 8 หรือ 
(2) สถำบันกำรเงินเปิดเผยข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ตำม TFRS 8 
เพื่อทดแทนกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะและผลกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญจ ำแนกตำมธุรกรรมในประเทศและต่ำงประเทศตำมที่ 
ธปท. ก ำหนด อย่ำงไรก็ดี สถำบันกำรเงินต้องเปิดเผยรำยกำร
ยอดรวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (Total operating 
income) ยอดรวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (Total 
operating expense) และ ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (Operating Profit before 
income tax) แยกเป็นธุรกรรมในประเทศและต่ำงประเทศ  
เป็นรำยกำรขั้นต่ ำด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถติดตำม 
เปรียบเทียบ และกระทบยอดกับข้อมูลในงบก ำไรขำดทุนได้ 
นอกจำกนั้น หำกมีควำมจ ำเป็น ธปท. อำจให้สถำบันกำรเงิน
น ำส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ ธปท. ในภำยหลัง 

 




