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หน่วย : บาท
จํานวนเงิน

สินทรัพย์
1. เงินสด
1.1 เงินสดในมือ

1.1.1 เงินบาท
1.1.2 เงินตราต่างประเทศ

1.2 รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
2.1 ในประเทศ

2.1.1 เงินฝาก
2.1.2 เงินให้สินเช่ือ

2.2 ต่างประเทศ
2.2.1 เงินฝาก
2.2.2 เงินให้สินเช่ือ

2.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเส่ียง
2.4 ดอกเบ้ียค้างรับ
2.5 หัก รายได้รอตัดบัญชี
2.6 หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

3.สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
5. เงินลงทุนสุทธิ
5.1 เงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ

5.1.1 หลักทรัพย์เพ่ือค้าสุทธิ
5.1.1.1 ตราสารทุน
5.1.1.2 ตราสารหนี้
5.1.1.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
5.1.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.1.1.4.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
5.1.1.4.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.1.1.5 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์
5.1.1.4.1 ส่วนเกินจากการปรับมูลค่า
5.1.1.4.2 หัก ส่วนตํ่าจากการปรับมูลค่า

5.1.2 หลักทรัพย์เผ่ือขายสุทธิ
5.1.2.1 ตราสารทุน
5.1.2.2 ตราสารหนี้
5.1.2.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
5.1.2.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.1.1.4.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
5.1.1.4.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.1.2.5 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์
5.1.2.5.1 ส่วนเกินจากการปรับมูลค่า
5.1.2.5.2 หัก ส่วนตํ่าจากการปรับมูลค่า

5.1.2.6 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลักทรัพย์
5.1.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ

5.1.3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
5.1.3.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
5.1.3.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
5.1.3.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
5.1.3.5 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.1.3.5.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
5.1.3.5.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

กลุ่ม ..................................................
งบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo/Full Consolidation

ณ สิ้นเดือน ......................................................
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จํานวนเงิน
5.1.3.6 ตราสารหนี้อื่น
5.1.3.7 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลักทรัพย์

5.1.4 เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
5.1.4.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน
5.1.4.2 หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.1.4.3 หลักทรัพย์อื่น
5.1.4.4 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลักทรัพย์

5.2 เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
5.2.1 หลักทรัพย์เผ่ือขายสุทธิ

5.2.1.1 ตราสารทุน
5.2.1.1.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน
5.2.1.1.2 หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.2.1.1.3 หลักทรัพย์อื่น

5.2.1.2 ตราสารหนี้
5.2.1.2.1 หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
5.2.1.2.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
5.2.1.2.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
5.2.1.2.4 ตราสารหนี้อื่น

5.2.1.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
5.2.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.2.1.4.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
5.2.1.4.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.2.1.5 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์
5.2.1.5.1 ส่วนเกินจากการปรับมูลค่า
5.2.1.5.2 หัก ส่วนตํ่าจากการปรับมูลค่า

5.2.1.6 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลักทรัพย์
5.2.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ

5.2.2.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
5.2.2.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
5.2.2.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
5.2.2.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
5.2.2.5 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.2.2.5.1 เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
5.2.2.5.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

5.2.2.6 ตราสารหนี้อื่น
5.2.2.7 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลักทรัพย์

5.2.3 เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
5.2.3.1 หลักทรัพย์จดทะเบียน
5.2.3.2 หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.2.3.3 หลักทรัพย์อื่น
5.2.3.4 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลักทรัพย์

5.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเส่ียง
6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
6.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
6.2 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน

7. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิ
7.1 เงินให้สินเช่ือ

7.1.1 เงินบาท
7.1.2 เงินตราต่างประเทศ

7.2 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเส่ียง
7.3 ดอกเบ้ียค้างรับ
7.4 หัก รายได้รอตัดบัญชี
7.5 หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

7.5.1 สินเช่ือปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ
7.5.2 สินเช่ือด้อยคุณภาพ
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7.6 หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

8. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
9. ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
9.1 ทรัพย์สินที่ได้จากการชําระหนี้

9.1.1 อสังหาริมทรัพย์
9.1.2 สังหาริมทรัพย์

9.2 อื่น ๆ
9.3 หัก ค่าเผ่ือการลดราคา
9.4 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
10.1 ที่ดินสุทธิ

10.1.1 ราคาทุนเดิม
10.1.2 ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม
10.1.3 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

10.2 อาคารสุทธิ
10.2.1 ราคาทุนเดิม
10.2.2 ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม
10.2.3 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม
10.2.4 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

10.3 อุปกรณ์สุทธิ
10.3.1 ราคาทุนเดิม
10.3.2 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม
10.3.3 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

10.4 อื่น ๆ สุทธิ
10.4.1 ราคาทุนเดิม
10.4.2 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม
10.4.3 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

11. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
11.1 ค่าความนิยมสุทธิ

11.1.1 ค่าความนิยม
11.1.2 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

11.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
11.2.1 ราคาทุนเดิม
11.2.2 ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม
11.2.3 หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
11.2.4 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
13. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
13.1 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
13.2 ลูกหนี้มาร์จิ้น
13.3 รายได้ค้างรับ
13.4 ผลต่างบัญชีระหว่างกัน
13.5 ลูกหนี้อ่ืน
13.6 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสุทธิ
13.7 ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม
13.8 พักลูกหนี้
13.9 เงินทดรองจ่าย
13.10 ความเสียหายจากการทุจริต  (สุทธิ)

13.10.1 ความเสียหายจากการทุจริต
13.10.2 หัก ค่าเผ่ือความเสียหายจากการทุจริต

13.11 สินทรัพย์สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
13.12 สินทรัพย์อ่ืน ๆ (รายละเอียดแนบ 1)
13.13 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า

รวมสินทรัพย์
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
14. เงินรับฝาก

14.1 กระแสรายวัน
14.2 ออมทรัพย์
14.3 จ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา (ไม่รวมบัตรเงินฝาก)
14.4 บัตรเงินฝาก
14.5 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
14.6 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเส่ียง

15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
15.1 ในประเทศ

15.1.1 เงินรับฝาก
15.1.1.1 เงินรับฝากที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง
15.1.1.2 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง

15.1.2 เงินกู้ยืม
15.1.2.1 เงินกู้ยืมที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง
15.1.2.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

15.2 ต่างประเทศ
15.2.1 เงินรับฝาก

15.2.1.1 เงินรับฝากที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง
15.2.1.2 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง

15.2.2 เงินกู้ยืม
15.2.2.1 เงินกู้ยืมที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง
15.2.2.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

15.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเส่ียง
16. หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
16.1 เช็คธนาคาร
16.2 ดร๊าฟต์และเงินโอนอื่น

17. ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
18. หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
18.1 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

18.1.1 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
18.1.2 เงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

18.2 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ที่ไม่ใช่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
18.2.1 เงินรับฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
18.2.2 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง

18.2.2.1 ต๋ัวแลกเงิน
18.2.2.2 หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น
18.2.2.3 เงินกู้ยืม

18.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ของหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
19. หนี้สินตราสารอนุพันธ์
20. ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม
20.1 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่ไม่มีอนุพันธ์แฝง

20.1.1 ต๋ัวแลกเงิน
20.1.2  หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น
20.1.3 เงินกู้ยืม

20.2 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
20.2.1 ต๋ัวแลกเงิน
20.2.2  หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น
20.2.3 เงินกู้ยืม

20.3 ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเส่ียง
21. ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง
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22. ประมาณการหนี้สิน
22.1 ประมาณการหนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
22.2 ประมาณการหนี้สินอื่น

23. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24. หนี้สินอื่น
24.1 เงินมัดจําและเงินประกัน
24.2 เจ้าหนี้มาร์จิ้น
24.3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
24.4 ผลต่างบัญชีระหว่างกัน
24.5 เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม
24.6 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยังไม่ได้นําส่ง
24.7 พักเจ้าหนี้
24.8 ดอกเบ้ียค้างจ่าย
24.9 รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
24.10 เจ้าหนี้อ่ืน
24.11 หนี้สินอ่ืน ๆ (รายละเอียดแนบ 1)

25. ส่วนของเจ้าของ
25.1 ทุนที่ออกและชําระแล้ว

25.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ
25.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลที่ชําระแล้ว
25.1.1.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลที่ชําระแล้ว

25.1.2 หุ้นสามัญ
25.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
25.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้น

25.3.1 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
25.3.1.1 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
25.3.1.2 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

25.3.2 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
25.4 ส่วนเกินทุนหุ้นบุริมสิทธิซ้ือคืน
25.5 ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน
25.6 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

25.6.1 ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน
25.6.2 ส่วนเกินจากการตีราคาอาคาร
25.6.3 ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์อื่นๆ

25.7 ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
25.7.1 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

25.7.1.1 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน
25.7.1.2 ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้

25.7.2 หัก ส่วนตํ่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
25.7.2.1 หัก ส่วนตํ่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน
25.7.2.2 หัก ส่วนตํ่ากว่าทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้

25.8 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
25.9  ส่วนเกิน ( ตํ่ากว่า)  จากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

25.10 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเส่ียงสําหรับการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนที่มี
ประสิทธิผล)
25.11 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเส่ียงสําหรับการป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที่มีประสิทธิผล)
25.12 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม
25.13 กําไร (ขาดทุน) สะสม

25.13.1 จัดสรรแล้ว
25.13.1.1 ทุนสํารองตามกฏหมาย
25.13.1.2 อื่น ๆ
25.13.1.3 คงเหลือหลังจากการจัดสรร
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จํานวนเงิน
25.13.2 ยังไม่ได้จัดสรร

25.13.2.1 กําไร (ขาดทุน) สุทธิงวดบัญชีก่อนที่ยังไม่ได้จัดสรร
25.13.2.2 กําไร (ขาดทุน) ระหว่างงวด
25.13.2.3 อื่น ๆ

25.14 หัก หุ้นบุริมสิทธิซ้ือคืน
25.15 หัก หุ้นสามัญซ้ือคืน
25.16 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน-ภาระผูกพันท้ังสิ้น
26. หนี้สินที่จะเกิดในภายหน้า
26.1 การรับอาวัลต๋ัวเงิน และการคํ้าประกันการกู้ยืมเงิน
26.2 ภาระตามต๋ัวเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกําหนด
26.3 การขายลูกหนี้ตั๋วเงินที่ผู้ซ้ือมีสิทธิไล่เบ้ีย (Commercial papers sold with recourse)
26.4 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
26.5 ภาระผูกพันอื่น

27. ตราสารอนุพันธ์
27.1 อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปล่ียน
27.2 อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบ้ีย
27.3 อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้
27.4 อนุพันธ์ด้านตราสารทุน
27.5 อนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์
27.6 อนุพันธ์ด้านเครดิต

รวมรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน-ภาระผูกพันท้ังสิ้น
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รายละเอียดแนบ 1

จํานวนเงิน (บาท)
13.12  สินทรัพย์อื่น ๆ

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................
อ่ืน ๆ .................................................

รวม (เท่ากับ 13.12)
24.11  หน้ีสินอื่น ๆ

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

กลุ่ม ..................................................

รายละเอียดสินทรัพย์อื่น ๆ (รายการที่ 13.12) และหน้ีสินอื่น ๆ (รายการที่ 24.11)

กลุ่ม Solo/Full Consolidation

ณ ส้ินเดือน....................................................

ฝนสว90-กก00001-25540104

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................
อ่ืน ๆ .................................................

รวม (เท่ากับ 24.11)
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รายละเอียดแนบ 2

หน่วย : บาท 

ยอดคงค้าง
(ก่อนหักรายได้รอการตัดบัญชี) 

 (A)

รายได้รอการตัดบัญชี
  (B)

ยอดคงค้างสุทธิ
C = (A) - (B)

ยอดคงค้าง
(ก่อนหักรายได้รอการตัดบัญชี) 

 (A)

รายได้รอการตัดบัญชี
  (B)

ยอดคงค้างสุทธิ
C = (A) - (B)

I เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
1. เงินให้สินเชื่อ
2. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
3. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
4. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
5. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

5.1 เงินให้กู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์
5.2  อื่น ๆ

6. ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1/

7. ลูกหนี้ธุรกิจแฟ็กเตอริง
8. ลูกหนี้ตามธุรกรรมสัญญาซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) 
9. ลูกหนี้อื่น

II  Non-Performing Loan (NPL)

III  ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง

IV

V  เงินลงทุนสุทธิ 2/

VI  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3/

VII  สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
VIII  สินทรัพย์อื่น

ลูกหนี้อื่น (ไม่ได้เกิดจากการให้สินเชื่อ)
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อื่น ๆ

VIIII  สินทรัพย์รวม
IX  หนี้สินรวม
X  ส่วนของเจ้าของ
XI รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน - ภาระผูกพันทั้งสิ้น

     1/ หมายถึง ลูกค้าที่สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วมีผลขาดทุนและลูกค้ายังไม่ชําระผลขาดทุนดังกล่าว หรือลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ระหว่างดําเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนชําระ
     2/ ใช้มูลค่าตามวิธีที่ปรับเพื่อทํางบการเงินรวม และหลังปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยงและหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่า
     3/ หลังหักค่าเผื่อการลดราคา และค่าเผื่อการด้อยค่า

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

กลุ่ม .....................................
ตารางสรุปฐานะการเงินบริษัทแม่และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ณ สิ้นเดือน....................................................

รายการ

บริษัท................................ บริษัท................................
(บริษัทแม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) (บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation)
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คําอธิบาย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo/Full Consolidation  

1. งบแสดงฐานะการเงินรวม ให้จัดทําแยกเป็นงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม 
Solo Consolidation และงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Full Consolidation โดยใช้ข้อมูลจาก 
งบการเงินของสถาบันการเงินและ/หรือบริษัทแม่ และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีต้องนํามา
จัดทํางบการเงินรวมตามท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุ่ม โดยงวดการรายงานใดท่ีมีงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี
แล้ว ให้ใช้งบการเงินดังกล่าวมาจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวม สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ี 
บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation  มีเฉพาะสถาบันการเงิน แต่สถาบันการเงินดังกล่าวมีเงินลงทุน 
ในบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า  
ให้นํางบการเงินของสถาบันการเงินมาจัดทํางบดังกล่าว โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทตามท่ีกล่าว 
โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)  หากสถาบันการเงินไม่มีเงินลงทุนในบริษัทตามท่ีกล่าว ให้ใช้ 
งบแสดงฐานะการเงินของสถาบันการเงินในระดับ Solo basis ท่ีจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo Consolidation  ท้ังนี้ รายการต่าง ๆ ในรายงาน ให้ใช้
ความหมายตามท่ีกําหนดใน Classification ช่ือ Balance Sheet Item ท่ีใช้ในการรายงานชุด
ข้อมูล Balance Sheet โดยอนุโลม และความหมายท่ีกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้  

1.1 รายการท่ี 2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ หมายถึง 
 เงินฝาก  บัตรเงินฝาก  เงินให้สินเชื่อ  เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) 
โดยรวมถึงการรับโอนลูกหนี้ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นการขายท่ีแท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) ซ่ึงทํา
กับคู่สัญญาท่ีเป็นสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  และสถาบันการเงินท่ีอยู่ในต่างประเทศ เช่น ธนาคารกลาง 
ธนาคารพาณิชย์ (Bank & Investment Bank)  โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง 
ดอกเบ้ียค้างรับ  หักด้วยรายได้รอตัดบัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ท้ังนี้ ไม่รวมการซ้ือตราสารหนี้ท่ีสถาบันการเงินอ่ืนออกเพ่ือการระดมทุนท่ัวไป  
ซ่ึงออกจําหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการท่ัวไป  ซ่ึงกําหนดให้แสดงไว้ใน
รายการท่ี 5 เงินลงทุนสุทธิ 

เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน
ภาคเอกชน (Private Repo) ท่ีเกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซ่ึงสามารถหักกลบกันได้ตามท่ี
มาตรฐานการบัญชีกําหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีท่ีไม่สามารถหักกลบกันได้ ให้แสดงรายการ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการท่ี 13 สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ และรายการท่ี 24 หนี้สินอ่ืน ตามลําดับ 

ท้ังนี้ ให้รวมถึงการทําธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย  เช่น ธุรกรรม
ซ้ือคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี  ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเก่ียวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย  
และธุรกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดต่อไป 
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1.2 รายการท่ี 2.1.2  เงินให้สินเช่ือ  หมายถึง เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private 
Repo) โดยรวมถึงการรับโอนลูกหนี้ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นการขายท่ีแท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale)  
ซ่ึงทํากับคู่สัญญาท่ีเป็นสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ี
ต้ังอยู่ในประเทศและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   

ท้ังนี้ ให้รวมถึงการทําธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกรรม
ซ้ือคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี  และธุรกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนดต่อไป  ท้ังท่ี
เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 

1.3 รายการท่ี 7  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิ หมายถึง เงินให้สินเชื่อทุก
ประเภทหรือตราสารการเงินใดท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีมิใช่สถาบันการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ในประเทศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
และสถาบันการเงินท่ีอยู่ในต่างประเทศ  รวมถึงการท่ีสถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือ
สั่งให้จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ของผู้เคยค้า  การจ่ายเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท  การให้เช่าซ้ือหรือ
ให้เช่าแบบลิสซ่ิง  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ธุรกรรมแฟ็กเตอริง เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) และเงินให้สินเชื่อ
แก่สถาบันการเงินท่ีถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยให้รวมส่วนปรับมูลค่า
จากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบ้ียค้างรับ หักรายได้รอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  ท้ังนี้ ไม่รวมถึงเงินให้กู้ยืมตามต๋ัวแลกเงิน และตราสาร 
แห่งหนี้อ่ืนใด ท่ีออกโดยสถาบันการเงินหรือธุรกิจอ่ืน ท่ีมีลักษณะเป็นการระดมทุนหรือคล้ายหุ้นกู้
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซ่ึงกําหนดให้แสดงไว้ใน
รายการท่ี 5 เงินลงทุนสุทธิ   

เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้น ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน 
(Private Repo) ท่ีเกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซ่ึงสามารถหักกลบกันได้ตามท่ีมาตรฐานการ
บัญชีกําหนด  ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ  ในกรณีท่ีไม่สามารถหักกลบกันได้ ให้รายงานรายการลูกหนี้และ
เจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการสินทรัพย์อ่ืนสุทธิและหนี้สินอ่ืน ตามลําดับ 

1.4  รายการท่ี 7.1 เงินให้สินเช่ือ หมายถึง เงินให้สินเชื่อทุกประเภทหรือ 
ตราสารการเงินใดท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีมิใช่สถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ในประเทศ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ
สถาบันการเงินท่ีอยู่ในต่างประเทศ  รวมถึงการท่ีสถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งให้
จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ของผู้เคยค้า  การจ่ายเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท  การให้เช่าซ้ือหรือให้เช่า
แบบลิสซ่ิง (รวมถึงรายการต้นทุนท่ีเกิดข้ึนตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ธุรกรรมแฟ็กเตอริง เงินให้สินเชื่อตาม
ธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) ท้ังนี้ให้รวมถึงเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินท่ีถูก
ทางการสั่งให้เลิกกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
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1.5  รายการท่ี 13.5 ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้อ่ืนท่ีมิได้เกิดจากการให้
สินเช่ือ เช่น เงินสดท่ีสถาบันการเงินวางเป็นประกันตามสัญญา Credit Support Annex (CSA) 
หรือเงินสดท่ีสถาบันการเงินวางเป็นประกันตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending (SBL) รวมท้ัง ลูกหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีมิได้เกิดจากการให้สินเช่ือ เช่น 
ลูกหนี้ท่ีซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (วัน Trade date ถึงวัน Settlement date) ลูกหนี้ทรัพย์สิน
วางประกันตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นต้น 

1.6 รายการท่ี 15 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ หมายถึง 
เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินรับฝากและเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีไม่ได้กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
(กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option)  เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo)  
จากสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ในประเทศ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินท่ีอยู่ในต่างประเทศ  เช่น  ธนาคารกลาง  
ธนาคารพาณิชย์ (Bank & Investment Bank) รวมท้ังรายการเงินกู้ยืมในลักษณะการออกตราสารหนี้
ท่ีออกจําหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นการขายท่ีแท้จริงตาม
หลักการบัญชี (True Sale)  ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการออกตราสารหนี้เพ่ือการระดมทุนท่ัวไปซ่ึงออก 
จําหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน  นิติบุคคลและประชาชนเป็นการท่ัวไป  ซ่ึงกําหนดให้แสดงรายการไว้
ในรายการท่ี 20 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม  

เงินกู้ยืม ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private 
Repo) ท่ีเกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซ่ึงสามารถหักกลบกันได้ตามท่ีมาตรฐานการบัญชี
กําหนด ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ ในกรณีท่ีไม่สามารถหักกลบกันได้ ให้แสดงรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้
มาร์จิ้นไว้ในรายการท่ี 13 สินทรัพย์อ่ืนสุทธิและรายการท่ี 24 หนี้สินอ่ืน ตามลําดับ 

ท้ังนี้  ให้รวมถึงการทําธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น  ธุรกรรม
ซ้ือคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี  ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเก่ียวกับการขายตราสารหนี้เพ่ือบริหารสภาพ
คล่องโดยมีสัญญาจะซ้ือคืน (บริการขายตราสารหนี้) และธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
กําหนดต่อไป 

1.7 รายการท่ี 15.1.2  เงินกู้ยืม หมายถึง เงินกู้ยืม และเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง
ท่ีไม่ได้กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair Value Option)  เงินกู้ยืมตาม
ธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) จากสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้
กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ในประเทศ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมท้ังเงินกู้ยืมใน
ลักษณะการออกตราสารหนี้ท่ีออกจําหน่ายแก่ธนาคารและตลาดเงิน และการขายลูกหนี้ท่ีไม่เข้าข่าย
เป็นการขายท่ีแท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale)   

ท้ังนี้ ให้รวมถึงการทําธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น  ธุรกรรม
ซ้ือคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี  ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเก่ียวกับการขายตราสารหนี้เพ่ือบริหาร 
สภาพคล่องโดยมีสัญญาจะซ้ือคืน (บริการขายตราสารหนี้)  และธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
จะกําหนดต่อไป 
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1.8 รายการท่ี 20 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม หมายถึง การกู้ยืมเงินจาก
บุคคลหรือนิติบุคคลในลักษณะการออกตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต๋ัวแลกเงินและต๋ัวเงินอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Floating Rate Note) การกู้ยืมแบบเจาะจง (Private 
Placement) จากบุคคลหรือนิติบุคคล  การออกตราสารหนี้เพ่ือการระดมทุนท่ัวไปซ่ึงออกจําหน่าย
ให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเป็นการท่ัวไป เช่น กรณีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีสถาบัน
การเงินสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือชั้นท่ี 2 ได้ การกู้ยืมเงินและการกู้ยืมในลักษณะการ
ออกตราสารการเงินท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีไม่ได้กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีไม่เลือกใช้ Fair 
Value Option) การขายลูกหนี้ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นการขายท่ีแท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) 
รวมท้ัง การกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) ซ่ึงทํากับคู่สัญญาท่ีเป็นนิติบุคคล
อ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินท่ีอยู่ในต่างประเทศ  

1.9 รายการท่ี 20.1.3 เงินกู้ยืม หมายถึง เงินกู้ยืมในรูปต่าง ๆ เงินกู้ยืมตาม
ธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) และการขายลูกหนี้ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นการขายท่ีแท้จริงตาม
หลักการบัญชี (True Sale)  ท้ังนี้ ไม่รวมหุ้นกู้และตราสารหนี้อ่ืน   

1.10  รายการท่ี 24.10 เจ้าหนี้อ่ืน หมายถึง เจ้าหนี้อ่ืนนอกเหนือจากเจ้าหนี้
เงินรับฝาก เงินกู้ยืม และหนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ท่ีสถาบันการเงินยังไม่ได้จ่ายชําระหนี้ และ
จะต้องจ่ายในอนาคต เช่น เงินสดท่ีได้รับเป็นประกันตามสัญญา Credit Support Annex 
(CSA) หรือเงินสดท่ีได้รับเป็นประกันตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending (SBL)) รวมท้ัง เจ้าหนี้สํานักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
เจ้าหนี้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีมิใช่เกิดจากการกู้ยืมเงิน เช่น เจ้าหนี้ซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกันตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และธุรกรรมสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า เป็นต้น 

1.11  รายการท่ี 25.12 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม 
หมายถึง ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีส่วนได้เสียท่ีเป็นของบริษัทร่วมท่ีอยู่นอกกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ท้ังนี้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo Consolidation ให้รวมถึงส่วน
แบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีส่วนได้เสียท่ีเป็นของบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation 
ด้วย 

1.12  รายการท่ี 25.16 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม หมายถึง ผลการ
ดําเนินงานสุทธิและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทใหญ่ตามท่ีมาตรฐานการบัญชี
กําหนด 

2. รายละเอียดสินทรัพย์อ่ืน ๆ (รายการท่ี 13.12)  และหนี้สินอ่ืน ๆ (รายการท่ี 
24.11) (รายละเอียดแนบ 1) 

2.1  รายการท่ี 13.12 สินทรัพย์อ่ืน ๆ  หมายถึง สินทรัพย์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้แสดง
ไว้ในรายการ 13.1 ถึง 13.11 ในกรณีท่ีสินทรัพย์อ่ืน ๆ ประเภทใดมีจํานวนเงินต้ังแต่ร้อยละ 20 ของ
ยอดรวมสินทรัพย์อ่ืน ๆ (รายการท่ี 13.12) ให้แยกแสดงแต่ละประเภทไว้ในรายละเอียดแนบ 1 
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สําหรับรายการประเภทใดท่ีมีจํานวนเงินตํ่ากว่าร้อยละ 20 ก็ให้เเสดงยอดรวมไว้ในรายการอ่ืน ๆ ใน
รายละเอียดแนบ 1 ด้วย 

2.2  รายการท่ี 24.11 หนี้สินอ่ืน ๆ  หมายถึง หนี้สินอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้แสดงไว้ใน
รายการ 24.1 ถึง 24.11 ในกรณีท่ีหนี้สินอ่ืน ๆ ประเภทใดมีจํานวนเงินต้ังแต่ร้อยละ 20 ของยอดรวม
หนี้สินอ่ืน ๆ (รายการท่ี 24.11) ให้แยกแสดงแต่ละประเภทไว้ในรายละเอียดแนบ 1 สําหรับรายการ
ประเภทใดท่ีมีจํานวนเงินตํ่ากว่าร้อยละ 20 ก็ให้เเสดงยอดรวมไวใ้นรายการอ่ืน ๆ ในรายละเอียดแนบ 1 ด้วย 

3.  ตารางสรุปฐานะการเงินบริษัทแม่และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(รายละเอียดแนบ 2) ให้รายงานข้อมูลของบริษัทแม่ (เฉพาะกลุ่มท่ีบริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) 
และข้อมูลของบริษัทลูกรายบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม Full Consolidation (ยกเว้นบริษัทลูกท่ีเป็นสถาบัน
การเงินไม่ต้องรายงาน) โดยรายงานด้วยมูลค่าภายหลังท่ีบริษัทแม่ได้ทําการปรับปรุงตามท่ี
มาตรฐานการบัญชีกําหนดเพ่ือใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมแต่ไม่ต้องหักรายการระหว่างกัน  
ท้ังนี้ ให้รายงานรายละเอียดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีมิใช่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   
Non-Performing Loans  (NPL)  ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเส่ียง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ เงินลงทุนสุทธิหลังปรับมูลค่าจากการป้องกัน
ความเส่ียงและหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่า ทรัพย์สินรอการขายสุทธิหลังหัก 
ค่าเผื่อการลดราคาและค่าเผื่อการด้อยค่า สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ สินทรัพย์อ่ืนเฉพาะ
รายการลูกหนี้อ่ืน รวมท้ังยอดรวมของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมท้ังรายการนอก 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 สําหรับรายละเอียดเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ของบริษัทแม่และบริษัทลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ให้รายงานยอดคงค้างก่อนหักรายได้รอการตัดบัญชี และรายได้รอการตัดบัญชี โดย
แยกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ดังนี้ 

I   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

1. เงินให้สินเช่ือ  หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทหรือตราสารการเงินใดท่ี
มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีมิใช่สถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืม
ของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ในประเทศ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศ  รวมถึงการท่ีสถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์
ของผู้เคยค้า การจ่ายเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท  ท้ังนี้ให้รวมถึงเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินท่ี
ถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

2. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ  หมายถึง ลูกหนี้ท่ีทําสัญญาเช่าซ้ือตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน  หมายถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ีทําให้
เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์
ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดข้ึนหรือไม่ 
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4. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน  หมายถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าท่ี 
ไม่ใช่สัญญาเช่าการเงิน 

5. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท
หลักทรัพย์ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง  
แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้รายงานเฉพาะรายการท่ีเกิดจากการให้สินเชื่อ ได้แก่ 

5.1 เงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ 1  

5.2   อ่ืน ๆ 2  

6. ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 3 หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเป็นลูกหนี้อ่ืน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ 

7. ลูกหนี้ธุรกิจแฟ็กเตอริง หมายถึง การซ้ือลูกหนี้การค้า หรือเอกสารสิทธิ
ในหนี้ใด ๆ ท่ีผู้ซ้ือจะรับโอนสิทธิในการเรียกเก็บหนี้นั้นมาด้วย   

8. ลูกหนี้ตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) 
หมายถึง การทําธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) กับนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ สถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินท่ีตั้งอยู่ในประเทศ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันการเงินท่ีอยู่ในต่างประเทศ  

เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาร์จิ้นตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน 
(Private Repo) ท่ีเกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกันซ่ึงสามารถหักกลบกันได้ตามท่ีมาตรฐาน 
การบัญชีกําหนด  ให้แสดงเป็นยอดสุทธิ  ในกรณีท่ีไม่สามารถหักกลบกันได้ให้แสดงรายการลูกหนี้
และเจ้าหนี้มาร์จิ้นไว้ในรายการสินทรัพย์อ่ืนสุทธิและหนี้สินอ่ืน ตามลําดับ 

9. ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการให้สินเชื่อนอกเหนือจากข้อ 1 ถึง 8 

VII  สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ หมายถึง  สิทธิของบริษัทในการเรียกคืน
หลักทรัพย์ท่ีวางเป็นประกันการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) หรือ
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL))  เนื่องจาก
ได้นําหลักทรัพย์ดังกล่าวไปทําธุรกรรมกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) 
หรือธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending (SBL)) อีก

                                                        
1 เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ หมายถึง เงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกประเภท โดยลูกค้านําหลักทรัพย์น้ันวาง
เป็นประกัน (margin account) 
2 อื่น ๆ หมายถึง ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น ลูกหน้ีส่ังซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดท่ีไม่สามารถชําระเงินได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างฟ้องร้องบังคับคดี ประนอมหน้ีหรือผ่อนชําระ ลูกหน้ียืมหลักทรัพย์ท่ี
ผิดนัดการส่งคืนหลักทรัพย์ท่ียืม และลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพอื่น ๆ ท่ีคาดว่าอาจจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
3 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง  ลูกค้าท่ีส่ังซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแล้วมีผลขาดทุนและลูกค้ายังไม่
ชําระผลขาดทุนดังกล่าว หรือลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอยู่ระหว่างดําเนินคดี ประนอมหน้ี หรือผ่อนชําระ 
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ทอดหนึ่ง (รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีเป็นลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 4 ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบรายงานของ
บริษัทหลักทรัพย์ด้วย) 

VIII  สินทรัพย์อ่ืน : ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้ท่ีมิได้เกิดจากการให้สินเช่ือ  
โดยให้รายงานลูกหนี้สํานักหักบัญชี 5 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ลูกหนี้ท่ีอยู่ในช่วงรอการชําระเงิน ในช่วงวัน Trade date ถึงวัน Settlement date)  
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบรายงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์ สําหรับลูกหนี้อ่ืนนอกเหนือจากลูกหนี้ดังกล่าวให้รายงานรวมในรายการอ่ืน ๆ  

 

                                                        
4 ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามท่ีแนวปฏบัติ
ทางการบัญชีกําหนด 
5 ลูกหนี้สํานักหักบัญชีท่ีเป็นลูกหนี้ท่ีมิได้เกิดจากการให้สินเชื่อ ได้แก่  

1) ลูกหนี้สํานักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีสํานักหักบัญชีท่ีเกิดจากการชําระราคาซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ผ่านสํานักหักบัญชี 

2) ลูกหนี้สํานักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีสํานักหักบัญชีท่ีเกิดจากการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท้ังน้ี ให้รวมถึงเงินท่ีนําไปวางเป็นประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ์ผ่านสํานักหัก
บัญชี 

3) ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเกิดจากการชําระราคาซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีเป็นลูกหนี้ท่ีมิได้เกิดจากการให้สินเชื่อ ได้แก่  

1) ซื้อหลักทรัพย์ตามคําส่ัง หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกค้าส่ังซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและอยู่ระหว่างการเรียกชําระเงิน
จากลูกค้าภายในเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ให้รายงานเฉพาะรายท่ีมียอดดุลสุทธิลูกหน้ี ท่ีเกิดจาก
การซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีถึงกําหนดชําระภายในวันเดียวกัน  

2) ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทได้โอนทรัพย์สินไปให้แก่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เพ่ือ
เป็นประกันกับเจ้าหน้ีหุ้นยืม หรือเงินวางประกันไว้กับสํานักหักบัญชี 
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หน่วย : บาท

จํานวนเงิน
1. รายได้ดอกเบี้ย
1.1 เงินให้สินเชื่อ
1.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

1.2.1 เงินฝาก
1.2.2 เงินให้สินเชื่อ (ไม่รวมธุรกรรมตลาดซ้ือคืน)
1.2.3 ธุรกรรมตลาดซ้ือคืน

1.3 เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน
1.4 เงินลงทุน

1.4.1 เงินลงทุนเพ่ือค้า
1.4.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
1.4.3 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด

1.5 อ่ืนๆ
2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
2.1 เงินรับฝาก
2.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

2.2.1 เงินรับฝาก
2.2.2 เงินกู้ยืม (ไม่รวมธุรกรรมตลาดซ้ือคืน)
2.2.3 ธุรกรรมตลาดซ้ือคืน

2.3 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม
2.3.1 ตั๋วแลกเงิน
2.3.2 หุ้นกู้และตราสารหน้ีอ่ืน
2.3.3 เงินกู้ยืม

2.4 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
2.5 เงินนําส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2.6 อ่ืน ๆ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
3.1 การรับรอง รับอาวัล และคํ้าประกัน
3.2 บัตรเครดิต

3.2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
3.2.2 รายได้จากการเป็นผู้ออกบัตร
3.2.3 รายได้จากการเป็นตัวแทนรับบัตร
3.2.4 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ

3.3 บริการบัตร ATM บัตรเดบิต และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ
3.3.1 ค่าธรรมเนียมการทําบัตรและรายปี
3.3.2 บริการฝากถอนเงินสดผ่าน ATM
3.3.3 บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ

3.4 บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน
3.4.1 การโอนเงินมูลค่าสูงผ่านระบบ Bahtnet
3.4.2 การโอนเงินผ่านระบบ ITMX Bulk Payment

กลุ่ม  ..................................................
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม กลุ่ม Solo/Full Consolidation        
สําหรับงวด 6 เดือน เพียงสิ้นเดือน ...................................................
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จํานวนเงิน
3.4.3 การเรียกเก็บเงินตามเช็คและตั๋วเงิน
3.4.4 อ่ืนๆ

3.5 บริการท่ีปรึกษา
3.6 ค่าธรรมเนียมจัดการ
3.7 การจัดการออก การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และการค้าตราสารแห่งหน้ี
3.8 การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า
3.9 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับเช็ค
3.10 ค่าธรรมเนียมการออกเล็ตเตอร์ออฟเครคิต
3.11 ค่านายหน้า
3.12 ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืน ๆ

4. ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
4.1 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย เก่ียวกับบัตรเครดิต บัตร ATM และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน
4.2 การโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน
4.3 ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืน ๆ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
5.1 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม

5.1.1 ตราสารหน้ี
5.1.2 ตราสารทุน
5.1.3 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา
5.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง
5.1.5 ตราสารอนุพันธ์

5.2 กําไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
5.3 กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย

5.3.1 ตราสารหน้ี
5.3.2 ตราสารทุน
5.3.3 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา
5.3.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง
5.3.5 ตราสารอนุพันธ์

5.4 กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
5.4.1  กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5.4.2  กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

5.5 กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยง
5.5.1 กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
5.5.2 กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
5.5.3 กําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
6.1 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมและค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
6.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการไถ่ถอนหรือโอนเปลี่ยนมือ

7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
7.1 กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

7.1.1 กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
7.1.1.1 ตราสารทุน
7.1.1.2 ตราสารหน้ี
7.1.1.3 เงินลงทุนในลูกหน้ี
7.1.1.4 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง
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จํานวนเงิน
7.1.2 กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด

7.1.2.1 ตราสารหน้ี
7.1.2.2 เงินลงทุนในลูกหน้ี
7.1.2.3 เงินลงทุนในธุรกรรมเงินฝากและเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝง

7.1.3 กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนท่ัวไป
7.1.4 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

7.1.4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
7.1.4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

7.2 ขาดทุนจากการด้อยค่า
7.2.1 ตราสารทุนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
7.2.2 เงินลงทุนท่ัวไป
7.2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
9. รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน
9.1 กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อ่ืน
9.2 หน้ีสูญรับคืน
9.3 รายได้จากเงินปันผล
9.4 รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ (รายละเอียดแนบ 1)

10. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน
10.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน
10.2 ค่าตอบแทนกรรมการ
10.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์
10.4 ค่าภาษีอากร
10.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ

10.5.1 ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน
10.5.2 ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อ่ืน
10.5.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายและสินทรัพย์อ่ืน
10.5.4 ค่าใช้จ่ายจากการกันเงินสํารองรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
10.5.5  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน
10.5.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนๆ (รายละเอียดแนบ 1)

11. หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
11.1 เงินให้สินเชื่อ

11.1.1 หน้ีสูญ
11.1.2 หน้ีสงสัยจะสูญ
11.1.3 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี

11.2 เงินลงทุน
12. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
13. ภาษีเงินได้
13.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
13.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
15. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
15.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
15.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
15.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
15.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
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จํานวนเงิน
15.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
15.6 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
15.7 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม
15.8 ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

16. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
17. การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
17.1 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
17.2 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

18. การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
18.1 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
18.2 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

19. จํานวนพนักงาน (คน)
20. จํานวนกรรมการ (คน)
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รายละเอียดแนบ 1

จํานวนเงิน (บาท)
รายการที่ 9.4  รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ 

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................
อ่ืน ๆ .................................................

รวม (เท่ากับ 9.4)
รายการที่ 10.5.6  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ 

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

กลุ่ม ..................................................

รายละเอียดของรายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ (รายการที่ 9.4) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ (รายการที่ 10.5.6)

กลุ่ม Solo/Full Consolidation

สําหรับงวด 6 เดือน เพียงส้ินเดือน.......................................................

ฝนสป90-กก00001-25540104

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................

....................................................................................... .................................................
อ่ืน ๆ .................................................

รวม (เท่ากับ 10.5.6)
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หน่วย : บาท
บริษัท................................ บริษัท................................ บริษัท................................
(บริษัทแม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) (บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation) (บริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation)

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้มิใช่ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ (รายการที่ 10.5)
หนี้สูญหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

กลุ่ม .....................................
ตารางสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทแม่และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สําหรับงวด 6 เดือน เพียงสิ้นเดือน............................................…

รายชื่อบริษัทในกลุ่มฯ
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คําอธิบาย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม กลุ่ม Solo/Full Consolidation  

1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  ให้จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม กลุ่ม  
Solo Consolidation และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม กลุ่ม Full Consolidation โดยใช้ข้อมูล 
จากงบการเงินท่ีใช้ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo/Full Consolidation และใช้
ความหมายของรายการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดใน Classification ชื่อ Profit and Loss Item ท่ีใช้ใน
การรายงานชุดข้อมูล Profit and Loss โดยอนุโลม  

2. รายละเอียดรายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ รายการท่ี 9.4 และค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานอ่ืน ๆ รายการท่ี 10.5.6  (รายละเอียดแนบ 1) 

2.1 รายการท่ี 9.4  รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  ในกรณีท่ีรายได้
ประเภทใดมีจํานวนเงินต้ังแต่ร้อยละ 20 ของยอดรวมรายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (รายการท่ี 9.4) 
ให้แยกแสดงแต่ละประเภทไว้ในรายละเอียดแนบ 1  สําหรับรายการประเภทใดท่ีมีจํานวนเงินตํ่ากว่า
ร้อยละ 20 ก็ให้เเสดงยอดรวมไว้ในรายการอ่ืน ๆ ในรายละเอียดแนบ 1 ด้วย 

2.2 รายการท่ี 10.5.6  ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานอ่ืน ๆ  ในกรณีท่ีค่าใช้จ่าย
ประเภทใดมีจํานวนเงินต้ังแต่ร้อยละ 20 ของยอดรวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ (รายการท่ี 
10.5.6 ) ให้แยกแสดงแต่ละประเภทไว้ในรายละเอียดแนบ 1  สําหรับรายการประเภทใดท่ีมีจํานวน
เงินตํ่ากว่าร้อยละ 20 ก็ให้เเสดงยอดรวมไว้ในรายการอ่ืน ๆ ในรายละเอียดแนบ 1 ด้วย  

3. ตารางสรุปผลการดําเนินงานบริษัทแม่และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(รายละเอียดแนบ 2)  ให้รายงานข้อมูลบริษัทแม่ (เฉพาะกลุ่มท่ีบริษัทแม่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) และ
บริษัทลูกรายบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม Full Consolidation (ยกเว้นบริษัทลูกท่ีเป็นสถาบันการเงินไม่ต้อง
รายงาน) โดยรายงานรายละเอียดรายได้ดอกเบ้ีย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย
หรือค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าใช้จ่ายรวม 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
และกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ของบริษัทแม่และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
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หน่วย : บาท

 มูลค่าตาม
บัญชี

 จํานวนท่ีนับ
เข้าเป็น

เงินกองทุน

 เงินกองทุน  
ตามกฎหมาย

3.2.1.1 ส่วนของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่
3.2.1.2 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

1.1.1 ตามบัญชี

กลุ่ม ..................................................
รายงานเงินกองทุนตามกฎหมาย กลุ่ม Solo/Full Consolidation

 ณ สิ้นเดือน............................…

 รายการ

1. เงินกองทุนช้ันท่ี 1
1.1 ทุนชําระแล้ว

1.7 Hybrid Tier 1 ส่วนที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
1.8 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

1.10 รายการหัก

1.3.2 ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซ้ือคืน

1.9 อ่ืน ๆ

1.10.7 อ่ืน ๆ
2. เงินกองทุนช้ันท่ี 2 (ไม่ใช้สําหรับกลุ่ม บค.)

1.1.2 หัก หุ้นทุนซ้ือคืน (ราคาตามมูลค่า)

2.1.1 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาที่ดิน

1.3 ส่วนเกิน (ต่ํากว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ)
1.3.1 ส่วนเกิน (ต่ํากว่า) มูลค่าของหุ้นที่ออกใหม่และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

1.10.5 ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50

1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.5 เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ
1.6 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร

2.7 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว

2.11.1 ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50
2.11.2 อ่ืนๆ

2.1 เงินสํารองจากการตีราคาที่ดินและอาคาร

1.10.1 ขาดทุน (สุทธิ)
1.10.2 ค่าความนิยมสุทธิ
1.10.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
1.10.4 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option

2.8 Hybrid Tier1 ส่วนที่เหลือจากที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1

1.10.6 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 2

2.1.2 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด
2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติ
2.3  เงินสํารองส่วนเกินที่ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  ได้ตามวิธี IRB (EL < Provisions)
2.4 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
2.5 ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
2.6 ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน

3.2.2 อ่ืน ๆ

2.9 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม
2.10 อ่ืน ๆ
2.11 รายการหัก

3.2 รายการหัก

3. เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย
3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก

3.2.1 ส่วนต่ํากว่าทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
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 มูลค่าตาม
บัญชี

 จํานวนท่ีนับ
เข้าเป็น

เงินกองทุน

 เงินกองทุน  
ตามกฎหมาย

 รายการ

5. ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50

5.7 อ่ืน ๆ

4.1 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว : เงินกองทุนชั้นที่ 1
4.2 Hybrid Tier 1 ส่วนที่อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 : เงินกองทุนชั้นที่ 1
4.3 เงินกองทุนชั้นที่ 2 : เงินกองทุนชั้นที่ 1

5.1 เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอ่ืน

4. อัตราส่วนเงินกองทุน

 5.4 มูลค่าเงินให้สินเช่ือหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ในส่วนท่ีตํ่ากว่าความเสียหายข้ันตํ่าซึ่งผู้ขาย
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงจะไม่ชดเชยความเสียหาย
 5.5 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน
5.6 เงินลงทุนในบริษัทจํากัดท่ีกําหนดให้หักออกจากเงินกองทุน

หมายเหตุ  ดูระยะเวลาการนับรายการที่นับเข้าและหักออกจากเงินกองทุนจากตารางระยะเวลาการนับรายการที่นับเข้าและหักออกจากเงินกองทุน       
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

5.2 มูลค่าของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอ้างอิงท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืน
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณี สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซื้อ
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond or Equity derivative) และกรณี
สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Credit derivative)

5.3 มูลค่าเงินให้สินเช่ือด้อยสิทธ์ิหรือเงินลงทุนในตราสารด้อยสิทธ์ิ กรณีท่ีสถาบันการเงินหรือ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในลําดับแรกให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร 
Securitisation
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รายการ  ทันที  ทุกเดือน  ไตรมาส  งวด 6 เดือน
1. เงินกองทุนช้ันท่ี 1
    1.1 ทุนชําระแล้ว
          1.1.1 ตามบัญชี �

          1.1.2 หัก หุ้นทุนซ้ือคืน (ราคาตามมูลค่า) �

    1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น �

    1.3 ส่วนเกิน (ต่ํากว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ)
          1.3.1 ส่วนเกิน (ต่ํากว่า) มูลค่าของหุ้นที่ออกใหม่และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น �

          1.3.2 ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซ้ือคืน �

    1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย �

    1.5 เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ �

    1.6 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร �

    1.7 Hybrid Tier1 ส่วนที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 �

    1.8 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม
    1.9 อ่ืน ๆ
    1.10 รายการหัก
          1.10.1 ขาดทุน (สุทธิ) �

          1.10.2 ค่าความนิยมสุทธิ �

          1.10.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี �

          1.10.4 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option �

          1.10.5 ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50
          1.10.6 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 2
          1.10.7 อ่ืน ๆ
2. เงินกองทุนช้ันท่ี 2  (ไม่ใช้สําหรับกลุ่ม บค.)
    2.1 เงินสํารองจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
          2.1.1 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาที่ดิน �

          2.1.2 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด �

    2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติ �

    2.3  เงินสํารองส่วนเกินที่ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  ได้ตามวิธี IRB (EL < Provisions)
    2.4 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล �

    2.5 ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย �

    2.6 ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน �

    2.7 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว �

    2.8 Hybrid Tier 1 ส่วนที่เหลือจากที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 �

    2.9 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 
    2.10 อ่ืน ๆ
    2.11 รายการหัก
           2.11.1 ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50
           2.11.2 อ่ืน ๆ
3. เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย
    3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก
    3.2 รายการหัก
          3.2.1 ส่วนต่ํากว่าทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
                    3.2.1.1 ส่วนของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ �

                    3.2.1.2 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม �

          3.2.2 อ่ืน ๆ

นับหรือหักตามรายการที่ 2.1 ถึง 2.11

นับหรือหักตามรายการที่ 1.1 ถึง 1.10

ตารางระยะเวลาการนับรายการท่ีนับเข้าและหักออกจากเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

หักตามรายการที่ 5

หักตามรายการที่ 5
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รายการ  ทันที  ทุกเดือน  ไตรมาส  งวด 6 เดือน

4. อัตราส่วนเงินกองทุน
    4.1 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว : เงินกองทุนชั้นที่ 1
    4.2 Hybrid Tier 1 ส่วนที่อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 : เงินกองทุนชั้นที่ 1
    4.3 เงินกองทุนชั้นที่ 2 : เงินกองทุนชั้นที่ 1
5. ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50
    5.1 เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอ่ืน

�

    5.2 มูลค่าของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอ้างอิงท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืน
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซื้อ
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond or Equity derivative) และกรณี
สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Credit derivative)

�

    5.3 มูลค่าเงินให้สินเช่ือด้อยสิทธ์ิหรือเงินลงทุนในตราสารด้อยสิทธ์ิ กรณีท่ีสถาบันการเงินหรือ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในลําดับแรกให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร 
Securitisation

�

    5.4 มูลค่าเงินให้สินเช่ือหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ในส่วนท่ีตํ่ากว่าความเสียหายข้ันตํ่าซึ่งผู้ขาย
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงจะไม่ชดเชยความเสียหาย

�

    5.5 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อ่ืน

�

    5.6 เงินลงทุนในบริษัทจํากัดท่ีกําหนดให้หักออกจากเงินกองทุน �

    5.7 อ่ืนๆ
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คําอธิบาย 

รายงานเงินกองทุนตามกฎหมาย กลุ่ม Solo/Full Consolidation 

รายงานดังกล่าวเป็นรายงานสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน 
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยให้แสดงมูลค่าตามบัญชีตามงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo 
Consolidation หรือกลุ่ม Full Consolidation แล้วแต่กรณี สําหรับจํานวนท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุน
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในเรื่อง องค์ประกอบเงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม  รวมท้ังใช้ความหมาย
ของรายการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดใน Classification ชื่อ Capital Fund Item ท่ีใช้ในการรายงานชุด
ข้อมูล Capital Fund โดยอนุโลม และความหมายท่ีกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. รายการท่ี 1.8 และรายการท่ี 2.9  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม หมายถึง  
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมจากงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo Consolidation หรือกลุ่ม 
Full Consolidation โดยแสดงรายการท่ีเป็นองค์ประกอบเงินกองทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี และให้
นับเป็นเงินกองทุนได้เฉพาะส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีไม่ใช่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วแต่กรณี โดยนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 
และหักรายการท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับส่วนของสถาบัน
การเงินหรือบริษัทแม่  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีเป็นรายการส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน (สุทธิ) 
จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย ให้นําส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน (สุทธิ) ฯ ของ 
ทุกบริษัทมาหักกลบกันก่อนท่ีจะนํามาคํานวณเงินกองทุน หากหักกลบแล้วมียอดเป็นส่วนตํ่ากว่าทุน 
(สุทธิ) ฯ ให้นําไปหักออกจากเงินกองทุนท้ังสิ้นโดยแสดงไว้ในรายการท่ี 3.2.1.2 (ในกรณีหักกลบแล้วมี
ยอดเป็นส่วนเกินทุน (สุทธิ) ฯ จะรวมอยู่ในรายการท่ี 2.9) 

2. รายการท่ี 1.10.5  และรายการท่ี 2.11.1  ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุน
ช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50  (กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ให้หักออกจากเงินกองทุนกลุ่มท้ังจํานวน) 

2.1 เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน หมายถึง เงินลงทุนในตราสารของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ซ่ึงสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืนท่ีเป็นผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้นับเข้าเป็นเงินกองทุน ตราสารดังกล่าว ได้แก่ ตราสารหนี้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนท่ี
ไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชําระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกําไร (Hybrid Tier 1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ 
ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน และตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว  โดยให้นํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ี
กําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.1 

2.2 มูลค่าของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอ้างอิงท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินเป็นผู้ซ้ืออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond or Equity 
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derivative) และกรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลง
รับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit derivative) หมายถึง กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินท่ีจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซ้ืออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้
หรือตราสารทุน (Bond or Equity derivative) และกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีจัดทํา 
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit 
derivative)  ท่ีอ้างอิงตราสารหนี้หรือตราสารทุนท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ท่ีต้องนําจํานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมมาหักออกจากเงินกองทุน ตาม 
ท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกจํานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมใน
รายการท่ี 5.2  

2.3 มูลค่าเงินให้สินเช่ือหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ในส่วนท่ีต่ํากว่าความ
เสียหายข้ันต่ําซ่ึงผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงจะไม่ชดเชยความเสียหาย หมายถึง มูลค่า 
เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนท่ีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้ซ้ือข้อตกลง
รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นผู้รับผลขาดทุนในส่วนแรก (First Loss Position) เนื่องจากใน
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตมีเง่ือนไขในการท่ีผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงจะรับ
ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง (Materiality Threshold) โดยให้กรอกจํานวนเงินตามสัญญาของ
ธุรกรรมในรายการท่ี 5.4      

2.4 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน  หมายถึง เงินลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ท่ีลงทุนโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ท่ีจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ีกําหนด 
ในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.5 

2.5 เงินลงทุนในบริษัทจํากัดท่ีกําหนดให้หักออกจากเงินกองทุน หมายถึง  
เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิต 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (นอกเหนือจากธุรกิจ
ประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิต) ท่ีบริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบร ิษัทนั้น และเงินลงทุนท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ 
เกินระยะเวลาท่ีกําหนด  ท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.6     

ท้ังนี้ ให้หักเงินลงทุนดังกล่าวออกจากเงินกองทุนด้วยมูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดในการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาจํานวนหุ้นท่ีสถาบันการเงิน
หรือบริษัทแม่ถือทางตรงและทางอ้อมรวมกัน ท้ังนี้ เงินลงทุนในบริษัทใดท่ีถูกหักออกจากเงินกองทุน
แล้ว ไม่ต้องนําเงินลงทุนท่ีบริษัทนั้นไปลงทุนในบริษัทอ่ืน ๆ มาหักออกจากเงินกองทุนอีก  
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3. รายการท่ี 2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติ หมายถึง General 
Provision (เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติท้ังหมดแต่ไม่รวมถึงเงินสํารองสําหรับสินทรัพย์ 
จัดชั้นปกติส่วนท่ีนับเป็น Specific Provision แล้ว) ท่ีได้กันไว้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
โดยหน่วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทนั้น หรือตามมาตรฐานการบัญชี  โดยบริษัทนอกกลุ่ม Solo 
Consolidation ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในหลักเกณฑ์การจัดชั้นกันสํารอง 
ของบริษัทนั้น ๆ ก่อน ตามท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุ่ม 

อนึ่ง  รายการใดท่ีกําหนดให้สถาบันการเงินต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนนับเข้าเป็นเงินกองทุน ให้ใช้หลักการดังกล่าวกับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   
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ตารางที่ 3 : องค์ประกอบของเงินกองทุน
หน่วย: บาท

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 0.00

    1.1 ทุนชําระแล้ว 0.00

1.1.1 ตามบัญชี

1.1.2 หัก หุ้นทุนซ้ือคืน(ราคาตามมูลค่า)

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

1.3 ส่วนเกิน (ต่ํากว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ) 0.00
1.3.1 ส่วนเกิน (ต่ํากว่า) มูลค่าของหุ้นที่ออกใหม่และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

1.3.2 ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซ้ือคืน

1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย

1.5 เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ

1.6 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร

1.7 Hybrid Tier 1 ส่วนที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1

1.8  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

1.9 อื่นๆ

1.10 รายการหัก 0.00

1.10.1 ขาดทุน (สุทธิ)

1.10.2 ค่าความนิยมสุทธิ

1.10.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

1.10.4 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option

1.10.5 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 (จากข้อ 5 หาร 2) 0.00

1.10.6 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ที่เกินกว่าเงินกองทุนช้ันที่ 2 (รายการ 2.12 < 0) 0.00

แบบรายงานการดํารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel II
โดย Standardised approach (วิธี SA)

(Excel File)
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1.10.7 อื่นๆ

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 0.00

2.1 เงินสํารองจากการตีราคาที่ดินและอาคาร 0.00

2.1.1 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาที่ดิน
2.1.2 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด

2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติที่คํานวณตามวิธี SA

2.3 เงินสํารองส่วนเกินที่ให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 ได้ตามวิธี IRB (EL < Provisions) 

2.4 หุ้นบุริมสิทธ์ิชนิดสะสมเงินปันผล

2.6 ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน

2.7 ตราสารหน้ีด้อยสิทธ์ิระยะยาว

2.8 Hybrid Tier1 ส่วนที่เหลือจากที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1

2.9  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

2.10 อื่นๆ

2.11 รายการหัก 0.00

2.11.1 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 (จากข้อ 5 หาร 2) 0.00

2.11.2 อื่น ๆ

2.12 รวม 0.00

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 0.00

3.1 เงินกองทุนทั้งส้ินก่อนรายการหัก 0.00

3.2 รายการหัก 0.00
3.2.1 ส่วนต่ํากว่าทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 0.00
        3.2.1.1 ส่วนของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่

        3.2.1.2 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

3.2.2 อื่นๆ

2.5 ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย
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4. อัตราส่วนเงินกองทุน

4.1 ตราสารหน้ีด้อยสิทธ์ิระยะยาว : เงินกองทุนช้ันที่ 1 0.00%

4.2 Hybrid Tier1 ส่วนที่ ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 : เงินกองทุนช้ันที่ 1 0.00%

4.3 เงินกองทุนช้ันที่ 2 : เงินกองทุนช้ันที่ 1 0.00%

5. ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 0.00

0.00

5.7.1  มูลค่าของขาแรกที่ได้ส่งมอบไปแล้ว

5.7.2 ส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดปัจจุบัน (Positive current exposure)

5.8 Expected loss ของฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนที่คํานวณโดยวิธี PD/LGD

5.9 เงินสํารองส่วนขาด (EL > เงินสํารองที่กันไว้ทั้งส้ิน)

5.12 อื่นๆ

5.4 มูลค่าข้อตกลงรับประกันความเส่ียง กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท  First-to- 
default credit derivative ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รองรับความเส่ียงของกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารระยะส้ันที่มี Rating เกรด 4*

5.5 มูลค่าเงินให้สินเช่ือด้อยสิทธ์ิหรือเงินลงทุนในตราสารด้อยสิทธ์ิ กรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้รับประกันส่วน
สูญเสียในลําดับแรกให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร Traditional และ Synthetic Securitisation (First loss facility provider) หรือลงทุนในตราสาร
ที่ Securitisation ไม่มี Rating

5.6 มูลค่าเงินให้สินเช่ือหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีในส่วนที่ต่ํากว่าความเสียหายขั้นต่ําซ่ึงผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงจะไม่ชดเชยความ
เสียหาย

5.7 ฐานะที่เกี่ยวข้องกับการชําระราคาและการส่งมอบที่ยังไม่เสร็จสิ้น (Unsettled transactions) กรณีธุรกรรม Non-delivery versus
 payment (Non-DvP)

5.10 เงินลงทุนในตราสารทุนที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน

5.11 เงินลงทุนในบริษัทจํากัดที่กําหนดให้หักออกจากเงินกองทุน

5.1 เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน

5.2 มูลค่าของตราสารหน้ีหรือตราสารทุนอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงืนอ่ืน กรณีสถาบัน
การเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond or Equity derivative) 
และกรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit derivative)

5.3 มูลค่าข้อตกลงรับประกันความเส่ียง กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท First-to- 
default credit derivative ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รองรับความเส่ียงของกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารระยะยาวที่มี Rating เกรด 5*
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5.12 อื่นๆ

หมายเหตุ  * กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะรายงานข้อมูลน้ี เฉพาะกรณีที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวมี Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอก (External credit assessment institutions) ที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบสําหรับธุรกรรม Securitisation  โดยให้กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินเทียบเคียง Rating ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวกับ Rating ตามที่กําหนดสําหรับธุรกรรม Securitisation ซ่ึง ธปท. จะปรับปรุง
เน้ือหาของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ Basel II ต่อไป
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คําอธิบาย 

รายงานการดํารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel II   
โดย Standardised approach (วิธี SA) (เฉพาะตารางท่ี 3) 

 ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้คําอธิบายตารางท่ี 3 : องค์ประกอบของเงินกองทุน นี้
แทนคําอธิบายตารางท่ี 3 ในคําอธิบายรายงานการดํารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ Basel II  โดย Standardised approach (วิธี SA) ตามหนังสือเวียนท่ี ฝนส. (23) 
ว. 76/2553 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2553  

ตารางท่ี 3 : องค์ประกอบของเงินกองทุน 

ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในเรื่อง 
องค์ประกอบเงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม  รวมท้ังใช้ความหมายของรายการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดใน 
Classification ชื่อ Capital Fund Item ท่ีใช้ในการรายงานชุดข้อมูล Capital Fund โดยอนุโลม 
และความหมายท่ีกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. รายการท่ี 1.8  และรายการท่ี 2.9  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม   
หมายถึง ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมจากงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo Consolidation 
หรือกลุ่ม Full Consolidation  โดยให้นํามานับเป็นเงินกองทุนได้เฉพาะส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคุมท่ีไม่ใช่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วแต่กรณี 
โดยนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 และหักรายการท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับส่วนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีเป็นรายการส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน (สุทธิ)  
จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย ให้นําส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน (สุทธิ) ฯ ของ 
ทุกบริษัทมาหักกลบกันก่อนท่ีจะนํามาคํานวณเงินกองทุน หากหักกลบแล้วมียอดเป็นส่วนตํ่ากว่าทุน 
(สุทธิ) ฯ ให้นําไปหักออกจากเงินกองทุนท้ังสิ้นโดยแสดงไว้ในรายการท่ี 3.2.1.2  (ในกรณีหักกลบแล้ว
มียอดเป็นส่วนเกินทุน (สุทธิ) ฯ จะรวมอยู่ในรายการท่ี 2.9)  

2. รายการท่ี 1.10.5  และรายการท่ี 2.11.1  ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุน
ช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50  

2.1   เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน หมายถึง เงินลงทุนในตราสารของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ซ่ึงสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืนท่ีเป็นผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้นับเข้าเป็นเงินกองทุน ตราสารดังกล่าว ได้แก่ ตราสารหนี้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนท่ี
ไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชําระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกําไร (Hybrid Tier 1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิท่ี
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มีลักษณะคล้ายทุน และตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว  โดยให้นํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ี
กําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.1   

2.2   มูลค่าของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอ้างอิงท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินเป็นผู้ซ้ืออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond or Equity 
derivative) และกรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลง
รับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit derivative) หมายถึง กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินท่ีจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซ้ืออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้
หรือตราสารทุน (Bond or Equity derivative) และกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีจัดทํา 
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit 
derivative)  ท่ีอ้างอิงตราสารหนี้หรือตราสารทุนท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ท่ีต้องนําจํานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมมาหักออกจากเงินกองทุน ตามท่ี
กําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกจํานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมใน
รายการท่ี 5.2  

2.3   ฐานะท่ีเก่ียวข้องกับการชําระราคาและการส่งมอบท่ียังไม่เสร็จส้ิน 
(Unsettled transactions) กรณีธุรกรรม Non-delivery versus payment (Non-DvP)  
หมายถึง  ฐานะท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทําธุรกรรมท่ีมีการชําระราคาและ 
การส่งมอบในลักษณะ Non-delivery versus payment (Non-DvP)  โดยได้ชําระราคาหรือส่งมอบ
หลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ แล้วเป็นขาแรก (1st SD) และการรับ
มอบขาท่ีสองยังไม่เกิดข้ึนภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีควรมีการส่งมอบขาท่ีสองตามท่ีตกลงไว้ 
(2nd SD + 5 วันทําการ) ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีเป็นผู้ส่งมอบขาแรกทําการหักเงินกองทุน 
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคํานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับการผิดนัดชําระราคาและการส่งมอบ และธุรกรรม Non-delivery 
versus payment (Non-DvP) สําหรับธนาคารพาณิชย์ โดยให้แสดงมูลค่าเต็มจํานวนของเงินสด 
หรือหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ได้ชําระราคาและส่งมอบเป็นขาแรกให้แก่คู่สัญญาไปแล้วในรายการท่ี 5.7.1 และแสดงส่วนต่างของ
มูลค่าท่ีได้ตกลงไว้เพ่ือชําระราคาและส่งมอบกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (Positive current 
exposure: PCE) ในรายการท่ี 5.7.2   

2.4   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน  หมายถึง เงินลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ท่ีลงทุนโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีจัดทํา 
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ีกําหนดใน
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.10 

2.5   เงินลงทุนในบริษัทจํากัดท่ีกําหนดให้หักออกจากเงินกองทุน หมายถึง  
เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย
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และธุรกิจประกันชีวิต) ท่ีบริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีบริษัทแม่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทนั้น และเงินลงทุนท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ 
เกินระยะเวลาท่ีกําหนด  ท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.11     

ท้ังนี้ ให้หักเงินลงทุนดังกล่าวออกจากเงินกองทุนด้วยมูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดในการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาจํานวนหุ้นท่ีธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทแม่ถือทางตรงและทางอ้อมรวมกัน ท้ังนี้ เงินลงทุนในบริษัทใดท่ีถูกหักออกจากเงินกองทุน
แล้ว ไม่ต้องนําเงินลงทุนท่ีบริษัทนั้นไปลงทุนในบริษัทอ่ืน ๆ มาหักออกจากเงินกองทุนอีก 

3. รายการท่ี 2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติท่ีคํานวณตามวิธี SA  
หมายถึง General Provision (เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติท้ังหมดแต่ไม่รวมถึงเงินสํารอง
สําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติส่วนท่ีนับเป็น Specific Provision แล้ว) ท่ีได้กันไว้ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน หรือตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยหน่วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทนั้น หรือตามมาตรฐานการบัญชี  โดยบริษัทนอก
กลุ่ม Solo Consolidation ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในหลักเกณฑ์การจัดชั้น
กันสํารองของบริษัทนั้น ๆ ก่อน ตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม 
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ตารางท่ี 3 : องค์ประกอบของเงินกองทุน
หน่วย: บาท

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 0.00

    1.1 ทุนชําระแล้ว 0.00

1.1.1 ตามบัญชี
1.1.2 หัก หุ้นทุนซื้อคืน (ราคาตามมูลค่า)

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

1.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธิ) 0.00

1.3.1 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าของหุ้นท่ีออกใหม่และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
1.3.2 ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน

1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย

1.5 เงินสํารองท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ

1.6 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร

1.7 Hybrid Tier 1 ส่วนท่ี ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ได้
1.8  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
1.9 อื่นๆ

1.10 รายการหัก 0.00

1.10.1 ขาดทุน (สุทธิ)
1.10.2 ค่าความนิยมสุทธิ

1.10.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

1.10.4 ผลกําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option

1.10.5 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 (จากข้อ 5 หาร 2) 0.00

1.10.6 ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ท่ีเกินกว่าเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (รายการ 2.12 < 0) 0.00

1.10.7 อื่นๆ

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 0.00

2.1 เงินสํารองจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร 0.00

2.1.1 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาท่ีดิน

2.1.2 มูลค่าเพ่ิม (สุทธิ) จากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด

2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติที่คํานวณตามวิธี SA (จากข้อ 1 ตารางที่ 36) 0.00

0.00

2.4 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล

2.5 ส่วนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย

2.6 ตราสารท่ีมีลักษณะคล้ายทุน
2.7 ตราสารหน้ีด้อยสิทธ์ิระยะยาว

2.8 Hybrid Tier1 ส่วนท่ีเหลือจากท่ี ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1
2.9  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
2.10 อื่นๆ

2.11 รายการหัก 0.00
2.11.1 ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 (จากข้อ 5 หาร 2) 0.00

2.11.2 อื่น ๆ

2.12 รวม 0.00

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 0.00

3.1 เงินกองทุนท้ังส้ินก่อนรายการหัก 0.00

3.2 รายการหัก 0.00

3.2.1 ส่วนตํ่ากว่าทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 0.00

        3.2.1.1 ส่วนของสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่

        3.2.1.2 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
3.2.2 อื่นๆ

4. อัตราส่วนเงินกองทุน

4.1 ตราสารหน้ีด้อยสิทธ์ิระยะยาว : เงินกองทุนช้ันท่ี 1 0.00%

4.2 Hybrid Tier1 ส่วนท่ี ธปท. อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 : เงินกองทุนช้ันท่ี 1 0.00%

4.3 เงินกองทุนช้ันท่ี 2 : เงินกองทุนช้ันท่ี 1 0.00%

2.3 เงินสํารองส่วนเกินที่ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ตามวิธี IRB (EL < Provisions) (จากข้อ 2.3.3 ตารางที่ 36)

แบบรายงานการดํารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel II
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

(Excel File)
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ตารางท่ี 3 : องค์ประกอบของเงินกองทุน

5. ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 0.00

0.00

5.7.1  มูลค่าของขาแรกที่ได้ส่งมอบไปแล้ว

5.7.2 ส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าตลาดปัจจุบัน (Positive current exposure)
0.00

0.00

5.11 เงินลงทุนในบริษัทจํากัดที่กําหนดให้หักออกจากเงินกองทุน

5.1 เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน

5.2 มูลค่าของตราสารหน้ีหรือตราสารทุนอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซ้ืออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุน (Bond or Equity derivative) และกรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขาย
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit derivative)

5.3 มูลค่าข้อตกลงรับประกันความเส่ียง กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายอนุพันธ์ด้าน
เครดิตประเภท  First-to-default credit derivative ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีรองรับความเส่ียงของกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิง
เป็นตราสารระยะยาวท่ีมี Rating เกรด 5*

5.4 มูลค่าข้อตกลงรับประกันความเส่ียง กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายอนุพันธ์ด้าน
เครดิตประเภท  First-to-default credit derivative ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีรองรับความเส่ียงของกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิง
เป็นตราสารระยะส้ันท่ีมี Rating เกรด 4*

5.5 มูลค่าเงินให้สินเช่ือด้อยสิทธ์ิหรือเงินลงทุนในตราสารด้อยสิทธ์ิ กรณีที่สถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในลําดับแรกให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร Traditional และ Synthetic Securitisation (First loss 
facility provider) หรือลงทุนในตราสารท่ี Securitisation ไม่มี Rating

5.12 อื่นๆ

หมายเหตุ  * กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะรายงานข้อมูลน้ี เฉพาะกรณีที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวมี Rating จากสถาบัน
จัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions) ท่ี ธปท. ให้ความเห็นชอบสําหรับธุรกรรม 
Securitisation  โดยให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเทียบเคียง Rating ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวกับ Rating ตามท่ี
กําหนดสําหรับธุรกรรม Securitisation ซึ่ง ธปท. จะปรับปรุงเน้ือหาของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
อนุญาตให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel II ต่อไป

5.6 มูลค่าเงินให้สินเช่ือหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีในส่วนท่ีตํ่ากว่าความเสียหายข้ันตํ่าซึ่งผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียง
จะไม่ชดเชยความเสียหาย

5.7 ฐานะที่เก่ียวข้องกับการชําระราคาและการส่งมอบที่ยังไม่เสร็จสิ้น (Unsettled transactions) กรณีธุรกรรม 
Non-delivery versus payment (Non-DvP)

5.8 Expected loss ของฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนท่ีคํานวณโดยวิธี PD/LGD (จากตารางท่ี 34)

5.9 เงินสํารองส่วนขาด (EL > Provisions) (ไม่คิดเครื่องหมาย) (จากข้อ 2.3.4 ตารางที่ 36)
5.10 เงินลงทุนในตราสารทุนที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน
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คําอธิบาย 

รายงานการดํารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel II   
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) (เฉพาะตารางท่ี 3) 

  ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้คําอธิบายตารางท่ี 3 : องค์ประกอบของเงินกองทุน นี้
แทนคําอธิบายตารางท่ี 3 ในคําอธิบายรายงานการดํารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ Basel II  โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ตามหนังสือเวียนท่ี 
ฝนส. (23) ว. 76/2553 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2553 

ตารางท่ี 3 : องค์ประกอบของเงินกองทุน 

ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในเรื่อง 
องค์ประกอบเงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม  รวมท้ังใช้ความหมายของรายการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดใน 
Classification ชื่อ Capital Fund Item ท่ีใช้ในการรายงานชุดข้อมูล Capital Fund โดยอนุโลม 
และความหมายท่ีกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. รายการท่ี 1.8 และรายการท่ี 2.9 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม  
หมายถึง ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมจากงบแสดงฐานะการเงินรวม กลุ่ม Solo Consolidation 
หรือกลุ่ม Full Consolidation โดยให้นํามานับเป็นเงินกองทุนได้เฉพาะส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคุมท่ีไม่ใช่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วแต่กรณี 
โดยนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 และหักรายการท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับส่วนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่ 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีเป็นรายการส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน (สุทธิ)  
จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย ให้นําส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน (สุทธิ) ฯ ของ 
ทุกบริษัทมาหักกลบกันก่อนท่ีจะนํามาคํานวณเงินกองทุน หากหักกลบแล้วมียอดเป็นส่วนตํ่ากว่าทุน 
(สุทธิ) ฯ ให้นําไปหักออกจากเงินกองทุนท้ังสิ้นโดยแสดงไว้ในรายการท่ี 3.2.1.2 (ในกรณีหักกลบแล้ว 
มียอดเป็นส่วนเกินทุน (สุทธิ) ฯ จะรวมอยู่ในรายการท่ี 2.9) 

2. รายการท่ี 1.10.5  และรายการท่ี 2.11.1  ส่วนท่ีให้หักออกจากเงินกองทุน
ช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อย่างละร้อยละ 50  

2.1   เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน หมายถึง เงินลงทุนในตราสารของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ซ่ึงสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืนท่ีเป็นผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้นับเข้าเป็นเงินกองทุน ตราสารดังกล่าว ได้แก่ ตราสารหนี้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน 
ท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชําระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกําไร (Hybrid Tier 1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
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ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน และตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว  โดยให้นํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ี
กําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.1   

2.2   มูลค่าของตราสารหนี้หรือตราสารทุนอ้างอิงท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินเป็นผู้ซ้ืออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond or Equity 
derivative) และกรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลง
รับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit derivative) หมายถึง กรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินท่ีจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ซ้ืออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้
หรือตราสารทุน (Bond or Equity derivative) และกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีจัดทํา 
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit 
derivative) ท่ีอ้างอิงตราสารหนี้หรือตราสารทุนท่ีนับเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ท่ีต้องนําจํานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมมาหักออกจากเงินกองทุน ตามท่ี
กําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกจํานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรมใน
รายการท่ี 5.2 

2.3   ฐานะท่ีเก่ียวข้องกับการชําระราคาและการส่งมอบท่ียังไม่เสร็จส้ิน 
(Unsettled transactions) กรณีธุรกรรม Non-delivery versus payment (Non-DvP)  
หมายถึง ฐานะท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทําธุรกรรมท่ีมีการชําระราคาและ 
การส่งมอบในลักษณะ Non-delivery versus payment (Non-DvP)  โดยได้ชําระราคาหรือส่งมอบ
หลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ แล้วเป็นขาแรก (1st SD) และการ 
รับมอบขาท่ีสองยังไม่เกิดข้ึนภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีควรมีการส่งมอบขาท่ีสองตามท่ีตกลงไว้ 
(2nd SD + 5 วันทําการ) ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีเป็นผู้ส่งมอบขาแรกทําการหักเงินกองทุน 
โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคํานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับการผิดนัดชําระราคาและการส่งมอบ และธุรกรรม Non-delivery 
versus payment (Non-DvP) สําหรับธนาคารพาณิชย์ โดยให้แสดงมูลค่าเต็มจํานวนของเงินสด  
หรือหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ท่ีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ได้ชําระราคาและส่งมอบเป็นขาแรกให้แก่คู่สัญญาไปแล้วในรายการท่ี 5.7.1 และแสดงส่วนต่างของ
มูลค่าท่ีได้ตกลงไว้เพ่ือชําระราคาและส่งมอบกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (Positive current 
exposure: PCE) ในรายการท่ี 5.7.2 

2.4   เงินสํารองส่วนขาด (EL > Provisions) หมายถึง เงินสํารองท่ีกันไว้แล้ว 
(Total Eligible Provisions) เฉพาะส่วนท่ีต่ํากว่าค่าความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected 
Loss : EL) ท้ังนี้ บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ในหลักเกณฑ์การจัดชั้นกันสํารองของบริษัทนั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถนับรวมเงินสํารองท่ีกันไว้ของ
บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation เป็นเงินสํารองท่ีกันไว้แล้วของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ โดยให้
กรอกเงินสํารองส่วนขาดดังกล่าวในรายการท่ี 5.9 
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2.5   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน หมายถึง เงินลงทุนในหุน้สามัญ หุน้บุริมสิทธิ ท่ีนับเป็นเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ท่ีลงทุนโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีจัดทํา 
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ีกําหนดใน
หลักเกณฑ์กํากับแบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.10 

2.6   เงินลงทุนในบริษัทจํากัดท่ีกําหนดให้หักออกจากเงินกองทุน หมายถึง  
เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย
และธุรกิจประกันชีวิต) ท่ีบริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น  เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีบริษัทแม่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทนั้น  และเงินลงทุนท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ 
เกินระยะเวลาท่ีกําหนด  ท่ีต้องนํามาหักออกจากเงินกองทุนตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุ่ม โดยให้กรอกมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวในรายการท่ี 5.11 

ท้ังนี้ ให้หักเงินลงทุนดังกล่าวออกจากเงินกองทุนด้วยมูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดในการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาจํานวนหุ้นท่ีธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทแม่ถือทางตรงและทางอ้อมรวมกัน ท้ังนี้ เงินลงทุนในบริษัทใดท่ีถูกหักออกจากเงินกองทุน
แล้ว ไม่ต้องนําเงินลงทุนท่ีบริษัทนั้นไปลงทุนในบริษัทอ่ืน ๆ มาหักออกจากเงินกองทุนอีก 

3. รายการท่ี 2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติท่ีคํานวณตามวิธี SA  
หมายถึง General Provision (เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติท้ังหมดแต่ไม่รวมถึงเงินสํารอง
สําหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติส่วนท่ีนับเป็น Specific Provision แล้ว) ท่ีได้กันไว้ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน หรือตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยหน่วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทนั้น หรือตามมาตรฐานการบัญชี  โดยบริษัทนอก
กลุ่ม Solo Consolidation ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในหลักเกณฑ์การจัดชั้น
กันสํารองของบริษัทนั้น ๆ ก่อน ตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม 

4. รายการท่ี 2.3 เงินสํารองส่วนเกินท่ีให้นับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ได้ตามวิธี 
IRB (EL < Provisions)  หมายถึง เงินสํารองท่ีกันไว้แล้ว (Total Eligible Provisions) เฉพาะส่วนท่ี
มีมูลค่าเกินกว่าค่าความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Loss : EL) โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
จะนับเงินสํารองส่วนเกินดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ท้ังนี้ บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation 
ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในหลักเกณฑ์การจัดชั้นกันสํารองของบริษัทนั้น ๆ 
ก่อน จึงจะสามารถนับรวมเงินสํารองท่ีกันไว้ของบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation เป็นเงิน
สํารองท่ีกันไว้แล้วของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ 
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กลุ่ม.....................................................
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร

กลุ่ม Solo/Full Consolidation รวมทุกสกุลเงิน
สําหรับงวดสิ้นเดือน.......................................

หน่วย: บาท
สกุลเงิน*

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ไทยบาท

ดอลลาร์ สรอ.
เยน

ปอนด์ สเตอร์ลิง
ยูโร

ดอลลาร์ฮ่องกง
ริงกิต

ดอลลาร์สิงคโปร์
อ่ืน

รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย 0.00 0.00

ประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปี
ข้างหน้า

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบ้ียสุทธิใน
อีก 1 ปีข้างหน้า

ร้อยละของเงินกองทุน Solo/Full 
Consolidation ในปัจจุบัน

* สําหรับสกุลเงินต่างประเทศ ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดทําและรายงานแยกรายสกุลเฉพาะสกุลเงินที่มีนัยสําคัญ

กรณีอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง…....basis points

ฝนสว90-กก00001-25540104
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คําอธิบาย 

รายงานการประเมินความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
กลุ่ม Solo/Full Consolidation รวมทุกสกุลเงิน 

ก. คําอธิบายท่ัวไป 

รายงานนี้เป็นรายงานสรุปการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียของฐานะใน
บัญชีเพ่ือการธนาคารรวมทุกสกุลเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  โดยเป็นการประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อ
มูลค่าเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียทุกสกุลเงินเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points โดยให้แยก
จัดทําเป็นรายงาน กลุ่ม Solo Consolidation และรายงาน กลุ่ม Full Consolidation  

ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ้างอิงแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย
โดยวิธี Repricing Gap ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 5 และตัวอย่างการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียโดยวิธี Repricing Gap ในเอกสารแนบ 5.1 ของนโยบายการ
กํากับดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารของสถาบันการเงิน ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือ
การธนาคารของสถาบันการเงิน 

ข. ความหมายของรายการ 

แบบรายงานนี้เป็นแบบรายงานสรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ียต่อฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารรวมทุกสกุลเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีนํามา
จัดทํางบการเงินรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรายงานผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 
Basis Points ของทุกสกุลเงินท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดทําแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารแยกตามสกุลเงิน 

กรณีอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง 100 Basis Points หมายถึง สมมติฐานการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 100 Basis Points ตลอดเส้นอัตรา
ผลตอบแทนภายในช่วงเวลา 1 ปี 

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ หมายถึง จํานวนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิของฐานะใน
บัญชีเพ่ือการธนาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ืออัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points 

ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจของฐานะในบัญชี
เพ่ือการธนาคารท่ีเปลี่ยนแปลงไปเม่ืออัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points 

ไทยบาท หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินบาทท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรายงานผลกระทบต่อรายได้



- 4.1/3 - 

ฝนสว90-กก00001-25540104        

ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูลผลการคํานวณผลกระทบจากแบบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารสกุลเงินบาท 

ดอลลาร์ สรอ. หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ต้องรายงานผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูล 
ผลการคํานวณผลกระทบจากแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือ 
การธนาคารสกุลดอลลาร์ สรอ. โดยบันทึกด้วยจํานวนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

เยน หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินเยนท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรายงานผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูลผลการคํานวณผลกระทบจากแบบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารสกุลเงินเยน โดยบันทึก 
ด้วยจํานวนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

ปอนด์ สเตอร์ลิง หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินปอนด์ สเตอร์ลิง
ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องรายงาน
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูลผลการคํานวณ
ผลกระทบจากแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารสกุล 
เงินปอนด์ สเตอร์ลิง โดยบันทึกด้วยจํานวนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

ยูโร หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินยูโรท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรายงานผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูลผลการคํานวณผลกระทบจากแบบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารสกุลเงินยูโร โดยบันทึก 
ด้วยจํานวนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

ดอลลาร์ ฮ่องกง หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ ฮ่องกง 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรายงาน
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูลผลการคํานวณ
ผลกระทบจากแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารสกุล
ดอลลาร์ ฮ่องกง โดยบันทึกด้วยจํานวนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

ริงกิต หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินริงกิตท่ีได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรายงานผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ีย
สุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูลผลการคํานวณผลกระทบจากแบบรายงาน 
การประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารสกุลริงกิต โดยบันทึกด้วยจํานวนท่ี
เทียบเท่าสกุลเงินบาท 
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ดอลลาร์ สิงคโปร์ หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ 
สิงคโปร์ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้อง
รายงานผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูล 
ผลการคํานวณผลกระทบจากแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือ 
การธนาคารสกุลดอลลาร์ สิงคโปร์ โดยบันทึกด้วยจํานวนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

อ่ืน หมายถึง ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารในทุกสกุลเงินท่ีไม่มีนัยสําคัญรวมกัน 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องรายงาน
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนําข้อมูลผลการคํานวณ
ผลกระทบจากแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารสกุลอ่ืน 
โดยบันทึกด้วยจํานวนท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ยอดรวมของผลกระทบ
ต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของฐานะรวมทุกสกุลเงินจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points 

ประมาณการรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า หมายถึง รายได้ดอกเบ้ีย
ท้ังหมดจากการประมาณการในอีก 1 ปีข้างหน้านับจากวันท่ีรายงาน สําหรับกรณีท่ีมีเพียง
ประมาณการล่วงหน้าในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้คํานวณเพ่ือปรับเป็น 1 ปี เช่น ปัจจุบันอยู่  
ณ ส้ินไตรมาส 2 และมีประมาณการสําหรับ 2 ไตรมาสข้างหน้าให้นําประมาณการ 2 ไตรมาส
ข้างหน้าคูณด้วย 2 เพ่ือปรับเป็นประมาณการสําหรับ 1 ปี 

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า หมายถึง สัดส่วน
ของยอดรวมของรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน  
100 Basis Points ต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีประมาณการในอีก 1 ปีข้างหน้าของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ร้อยละของเงินกองทุนในปัจจุบัน หมายถึง สัดส่วนของยอดรวมของมูลค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points ต่อ
เงินกองทุนปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจทางการเงินท้ังกลุ่ม Solo Consolidation หรือกลุ่ม Full 
Consolidation แล้วแต่กรณี 
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หน่วย: บาท

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า Non-rate

0-1 เดือน 1-3 เดือน 3-6 เดือน 6-12 เดือน 1-2 ปี 2-3 ปี 3-4 ปี 4-5 ปี 5-7 ปี 7-10 ปี 10-15  ปี 15-20 ปี 20 ปี sensitive

1 สินทรัพย์ทั้งสิ้น

2 เงินกองทุนทั้งสิ้น

3 เงินสด 0.00

4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 0.00

5 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 0.00

6 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 0.00

7 เงินลงทุนสุทธิ 0.00

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 0.00

9 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.1 สินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ 0.00

9.2 สินเชื่อด้อยคุณภาพ 0.00

10 ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 0.00

11 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 0.00

12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 0.00

13 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 0.00

14 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.00

15 สินทรัพย์อื่นสุทธิ 0.00

16 รวมสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Total RSA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 เงินรับฝาก 0.00

18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 0.00

19 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 0.00

20 ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 0.00

กลุ่ม..............................................................

รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร กลุ่ม Solo/Full Consolidation  (สกุลเงิน..........)

สําหรับงวดสิ้นเดือน............................................

รวม
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มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า Non-rate

0-1 เดือน 1-3 เดือน 3-6 เดือน 6-12 เดือน 1-2 ปี 2-3 ปี 3-4 ปี 4-5 ปี 5-7 ปี 7-10 ปี 10-15  ปี 15-20 ปี 20 ปี sensitive
รวม

21 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 0.00

22 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 0.00

23 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.00

24 ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง 0.00

25 ประมาณการหนี้สิน 0.00

26 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.00

27 หนี้สินอื่น 0.00

28 ส่วนของเจ้าของ 0.00

29 รวมหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Total RSL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 ฐานะสุทธิก่อนรวมรายการนอกงบดุล (RSA-RSL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 ฐานะสุทธิของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.1 ฐานะสุทธิของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Options 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.1.1 ฐานะเกินดุลของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Options 0.00

31.1.2 ฐานะขาดดุลของรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่รายการ Options 0.00

31.2 ฐานะสุทธิของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Options 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.2.1 ฐานะเกินดุลของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Options 0.00

31.2.2 ฐานะขาดดุลของรายการนอกงบดุลที่เป็นรายการ Options 0.00

32 ฐานะสุทธิ (Periodic Gap) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 ฐานะสุทธิสะสม (Cumulative Gap) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 สัดส่วนฐานะสุทธิสะสมต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35 กรณีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

36 สัดส่วนต่อ 1 ปีของแต่ละช่วงเวลาที่ฐานะสุทธิจะได้รับผลกระทบ 0.958 0.833 0.625 0.250

37 สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (basis points) 100 100 100 100

38 ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในแต่ละช่วงเวลา 0.00 0.00 0.00 0.00

39 ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสะสมในช่วง 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00

40 กรณีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า Non-rate

0-1 เดือน 1-3 เดือน 3-6 เดือน 6-12 เดือน 1-2 ปี 2-3 ปี 3-4 ปี 4-5 ปี 5-7 ปี 7-10 ปี 10-15  ปี 15-20 ปี 20 ปี sensitive
รวม

41 น้ําหนักความเสี่ยง (Duartion-based Weight) -0.04% -0.16% -0.36% -0.71% -1.38% -2.25% -3.07% -3.85% -5.08% -6.63% -8.92% -11.21% -13.01%

41.1 Proxy of Modified Duration -0.04 -0.16 -0.36 -0.71 -1.38 -2.25 -3.07 -3.85 -5.08 -6.63 -8.92 -11.21 -13.01

41.2 สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (basis points) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

42 ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ฝนสว90-กก00001-25540104



- 4.2/4 - 
 

ฝนสว90-กก00001-25540104         

คําอธิบาย 

รายงานการประเมินความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
กลุ่ม Solo/Full Consolidation รายสกุล 

ก. คําอธิบายท่ัวไป 

1. รายงานนี้เป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียของฐานะ 
ในบัญชีเพ่ือการธนาคารในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีนัยสําคัญของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  โดยคํานวณผลกระทบต่อ
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิแยกรายสกุลเงินจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points 
โดยให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ข้อมูลจากรายงานงบการเงินรวมท่ีจัดทําตามหลักเกณฑ์การกํากับ 
แบบรวมกลุ่ม มาจัดทํารายงานดังกล่าว โดยแยกเป็นรายงาน กลุ่ม Solo Consolidation และ
รายงาน กลุ่ม Full Consolidation  

ท้ังนี้ ให้บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดเตรียมแบบรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีใช้ภายใน สมมติฐาน เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ประกอบการจัดทํารายงานเพ่ือให้
ผู้ตรวจการสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ หรือจัดส่งสําเนาให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเม่ือร้องขอ 

2. ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน อ้างอิงแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบ้ียโดยวิธี Repricing Gap ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ในเอกสารแนบ 5 และ
ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียโดยวิธี Repricing Gap ในเอกสารแนบ 5.1 ของ
นโยบายการกํากับดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารของสถาบันการเงิน 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย
ในบัญชีเพ่ือการธนาคารของสถาบันการเงิน 

3. กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องจัดทําแบบรายงานดังกล่าวแยกตามรายสกุลเงิน
สําหรับฐานะสกุลเงินบาทและฐานะสกุลเงินต่างประเทศเฉพาะท่ีมีนัยสําคัญ และบันทึกด้วยจํานวน
เงินท่ีเทียบเท่าสกุลเงินบาท 

4. สําหรับฐานะสกุลเงินต่างประเทศท่ีไม่มีนัยสําคัญ ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
จัดทําแบบรายงานผลกระทบรวมกันในแบบรายงานสกุลอ่ืน และบันทึกด้วยจํานวนเงินท่ีเทียบเท่า
สกุลเงินบาท 

5. สําหรับฐานะสกุลเงินต่างประเทศให้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนตามท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยข้อกําหนดเก่ียวกับการบันทึก
บัญชีของสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นเดือนท่ีจัดทําแบบรายงาน  
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ข. ความหมายของรายการ 

แบบรายงานนี้เป็นแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียเฉพาะ
ฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคารรายสกุลเงิน ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องจัดทําและจัดส่งแบบรายงาน
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิและต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points ท้ังนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องบันทึกรายการ
ในงบดุลและรายการนอกงบดุลในช่วงเวลาต่าง ๆ พร้อมท้ังแสดงการคํานวณความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบ้ีย 

ช่วงเวลา หมายถึง ระยะเวลาคงเหลือจนถึงวันครบกําหนดอายุสัญญาสําหรับ
รายการท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และระยะเวลาจนถึงวันท่ีจะปรับอัตราดอกเบ้ียครั้งต่อไปสําหรับ
รายการท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  

Non-rate Sensitive หมายถึง รายการท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย 

1. รายการท่ีอ่อนไหว และท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย
ดังต่อไปนี้ ให้นําความหมายใน Classification ช่ือ Banking Book Position ท่ีใช้ในการรายงาน
ชุดข้อมูล Interest Rate Risk (IRR) ของระบบบริหารข้อมูล (DMS) และความหมายในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มาใช้โดยอนุโลม  

 1.1  รายการท่ี 1 สินทรัพย์ท้ังส้ิน หมายถึง ยอดสินทรัพย์ท้ังสิ้นของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินจากงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หักรายการสิทธิในการ
เรียกคืนหลักทรัพย์และรายการภาระของลูกค้าจากการรับรอง 

 1.2  รายการท่ี 2 เงินกองทุนท้ังส้ิน หมายถึง ยอดเงินกองทุนท้ังสิ้นตาม
กฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จากรายงานเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(กรณี Basel I) หรือรายงานการดํารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel II 
แล้วแต่กรณี 

 1.3  รายการท่ี 4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย เช่น เงินฝาก บัตรเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ เป็นต้น 

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของอัตราดอกเบ้ีย เช่น ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบ้ียค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี  
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ  
ในกรณีท่ียอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ – ” (ลบ) ไว้หน้าจํานวนเงิน 

1.4   รายการท่ี 7 เงินลงทุนสุทธิ 

- เงินลงทุนท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย เช่น หุ้น
บุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ เป็นต้น  โดยแสดงมูลค่าสุทธิหลังจากบวกหรือหักค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
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- เงินลงทุนท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย เช่น  
หุ้นสามัญ ค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์  และส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง  ตามท่ี
มาตรฐานการบัญชีกําหนด  โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ  ในกรณีท่ียอดสุทธิเป็นรายการหัก  ให้แสดง
เครื่องหมาย “ – ” (ลบ) ไว้หน้าจํานวนเงิน   

1.5  รายการท่ี 9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิ  

1.5.1 รายการท่ี 9.1 สินเช่ือปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ  

 - เงินให้สินเชื่อท่ีจัดเป็นสินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษท่ี
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย   

 - เงินให้สินเชื่อท่ีจัดเป็นสินเชื่อปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษท่ีไม่
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น สินเชื่อบัตรเครดิตท่ียังไม่ครบกําหนดชําระ  ส่วน
ปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง ดอกเบ้ียค้างรับ  หักรายได้รอตัดบัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ  ในกรณีท่ียอดสุทธิเป็น
รายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ – ” (ลบ) ไว้หน้าจํานวนเงิน 

 1.5.2 รายการท่ี 9.2 สินเช่ือด้อยคุณภาพ (รวมถึงสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยหน่วยงานท่ีกํากับดูแลอ่ืน หรือตามมาตรฐานการบัญชีด้วย)  

- สินเชื่อด้อยคุณภาพท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย ได้แก่ สินเชื่อด้อยคุณภาพท่ีคาดว่าจะปรับมาเป็นสินเชื่อท่ีก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตท่ี
แน่นอน เช่น สินเชื่อท่ีปรับโครงสร้างหนี้ท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต 

- สินเชื่อด้อยคุณภาพท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย ได้แก่ สินเชื่อด้อยคุณภาพท่ีไม่ทราบกําหนดเวลาว่าจะกลับมาก่อให้เกิดรายได้เม่ือใด  โดยให้
รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง  หักรายได้รอตัดบัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่า
เผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ  ในกรณีท่ียอดสุทธิเป็น
รายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ – ” (ลบ) ไว้หน้าจํานวนเงิน 

1.6 รายการท่ี 15 สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ หมายถึง สินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ได้ระบุใน
รายการท่ีกล่าวข้างต้น และไม่รวมรายการเงินสด  สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์  สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง  ทรัพย์สินรอ
การขายสุทธิ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  ท้ังนี้ ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ 

 - สินทรัพย์อ่ืนท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

- สินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  ใน
กรณีท่ียอดสุทธิเป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ - “ (ลบ) ไว้หน้าจํานวนเงิน 

1.7  รายการท่ี 16 รวมสินทรัพย์ท่ีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบ้ีย (Total Rate-
sensitive Assets หรือ RSA) หมายถึง ยอดรวมของจํานวนเงินตามรายการสินทรัพย์ท่ีอ่อนไหว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในแต่ละช่วงเวลา (Time Band) 
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1.8 รายการท่ี 17 เงินรับฝาก  

- เงินรับฝากท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น  
เงินรับฝากกระแสรายวันท่ีจ่ายดอกเบ้ีย  เงินรับฝากออมทรัพย์  เงินรับฝากจ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา 
เป็นต้น 

- เงินรับฝากท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น  
เงินรับฝากกระแสรายวันท่ีไม่จ่ายดอกเบ้ีย หักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชี (ถ้ามี) และดอกเบ้ียจ่ายล่วงหน้า 
(ถ้ามี)  รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง  โดยให้แสดงด้วยยอดสุทธิ  ในกรณีท่ียอดสุทธิ
เป็นรายการหัก ให้แสดงเครื่องหมาย “ – ” (ลบ) ไว้หน้าจํานวนเงิน 

1.9  รายการท่ี 18 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย เช่น  เงินรับฝาก  เงินกู้ยืม  เงินรับฝากและเงินกู้ยืมท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีไม่ได้
กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น 

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย  รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง 

1.10 รายการท่ี 21 หนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  

- หนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

- หนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีไม่อ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ของหนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

1.11 รายการท่ี 23 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม  

-  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย 

-  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบ้ีย รวมส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกันความเสี่ยง  กรณีส่วนปรับมูลค่าเป็นรายการหัก ให้
แสดงเครื่องหมาย “ – ” (ลบ) ไว้หน้าจํานวนเงิน 

1.12 รายการท่ี 25 ประมาณการหนี้สิน  

- ประมาณการหนี้สินท่ีตั้งข้ึนตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดท่ีอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

- ประมาณการหนี้สินท่ีตั้งข้ึนตามท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดท่ีไม่
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 
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1.13 รายการท่ี 27 หนี้สินอ่ืน หมายถึง หนี้สินอ่ืนท่ีไม่ได้ระบุในรายการท่ีกล่าว
ข้างต้น  และไม่รวมรายการหนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์  หนี้สินตราสาร
อนุพันธ์  ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

- หนี้สินอ่ืนท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

- หนี้สินอ่ืนท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

1.14 รายการท่ี 29 รวมหนี้สินท่ีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบ้ีย (Total Rate-
sensitive Liabilities หรือ RSL) หมายถึง ยอดรวมของจํานวนเงินตามรายการหนี้สินท่ีอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในแต่ละช่วงเวลา 

2. รายการท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียดังต่อไปนี้ให้ใช้
มูลค่าจากงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เฉพาะรายการท่ีอยู่ในบัญชีเพ่ือ
การธนาคาร (Banking Book) มาบันทึกในช่อง Non-rate Sensitive  

รายการท่ี 3 เงินสด 
รายการท่ี 5 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 
รายการท่ี 6 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 
รายการท่ี 8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 
รายการท่ี 10 ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 
รายการท่ี 11 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
รายการท่ี 12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 
รายการท่ี 13 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 
รายการท่ี 14 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
รายการท่ี 19 หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
รายการท่ี 20 ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 
รายการท่ี 22 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 
รายการท่ี 24 ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง 
รายการท่ี 26 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
รายการท่ี 28 ส่วนของเจ้าของ 

3. รายการท่ี 30 ฐานะสุทธิก่อนรวมรายการนอกงบดุล หมายถึง ผลต่างระหว่าง
สินทรัพย์และหนี้สินท่ีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบ้ีย (RSA-RSL) ในแต่ละช่วงเวลา 

4. รายการท่ี 31 ฐานะสุทธิของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลท่ี
อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ผลรวมฐานะสุทธิของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอก 
งบดุลท้ังสิ้นท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (ผลรวมรายการท่ี 31.1 และ 31.2) 

4.1 รายการท่ี 31.1 ฐานะสุทธิของรายการนอกงบดุลท่ีไม่ใช่รายการ 
Options หมายถึง ฐานะสุทธิของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลท่ีไม่ใช่รายการ 
Options ท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (ผลต่างของรายการท่ี 31.1.1 และ 
31.1.2) 
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4.1.1 รายการท่ี 31.1.1 ฐานะเกินดุลของรายการนอกงบดุลท่ีไม่ใช่
รายการ Option หมายถึง ฐานะเกินดุลของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลท่ีไม่ใช่
รายการ Options ท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  

4.1.2 รายการท่ี 31.1.2  ฐานะขาดดุลของรายการนอกงบดุลท่ีไม่ใช่
รายการ Option หมายถึง ฐานะขาดดุลของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลท่ีไม่ใช่
รายการ Options ท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  

4.2 รายการท่ี 31.2  ฐานะสุทธิของรายการนอกงบดุลท่ีเป็นรายการ 
Options หมายถึง ฐานะสุทธิของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลท่ีเป็นรายการ 
Options ท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (ผลต่างของรายการท่ี 31.2.1 และ 
31.2.2) 

4.2.1 รายการท่ี 31.2.1  ฐานะเกินดุลของรายการนอกงบดุลท่ีเป็น
รายการ Option หมายถึง ฐานะเกินดุลของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลท่ีเป็น
รายการ Options ท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  

4.2.2 รายการท่ี 31.2.2  ฐานะขาดดุลของรายการนอกงบดุลท่ีเป็น
รายการ Option หมายถึง ฐานะขาดดุลของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุลท่ีเป็น
รายการ Options ท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  

5. รายการท่ี 32 ฐานะสุทธิ (Periodic Gap) หมายถึง ผลรวมของฐานะสุทธิ
ก่อนรวมรายการนอกงบดุลในแต่ละช่วงเวลา และฐานะสุทธิของจํานวนเงินตามสัญญาของรายการ
นอกงบดุลในแต่ละช่วงเวลา (ผลรวมรายการท่ี 30 ถึง 31)  

6. รายการท่ี 33 ฐานะสุทธิสะสม (Cumulative Gap) หมายถึง ผลรวมของ
ฐานะสุทธิในแต่ละช่วงเวลาและฐานะสุทธิในช่วงเวลาก่อนหน้า 

7. รายการท่ี 34 สัดส่วนฐานะสุทธิสะสมต่อสินทรัพย์ท้ังส้ิน (ร้อยละ) หมายถึง 
สัดส่วนของฐานะสุทธิสะสมในแต่ละช่วงเวลาต่อสินทรัพย์ท้ังสิ้น 

8. รายการท่ี 35 กรณีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ หมายถึง ผลกระทบต่อ
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หากอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง 

9. รายการท่ี 36 สัดส่วนต่อ 1 ปีของแต่ละช่วงเวลาท่ีฐานะสุทธิได้รับผลกระทบ 
หมายถึง สัดส่วนต่อปีของระยะเวลาคงเหลือจากก่ึงกลางของแต่ละช่วงเวลาจนถึง 1 ปี ท่ีฐานะสุทธิใน
แต่ละช่วงเวลาจะยังคงได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย (Proportion of 1 Year 
Time Remaining in Effect) เช่น ช่วงเวลา 0-1 เดือน จุดก่ึงกลางคือเวลาท่ี 0.5 เดือน ดังนั้น 
สัดส่วนต่อปีของช่วงเวลาท่ีฐานะสุทธิในช่วงเวลา 0-1 เดือน จะได้รับผลกระทบเม่ืออัตราดอกเบ้ีย
เปลี่ยนแปลงไป เท่ากับ (12-0.5)/12 เท่ากับ 0.958 

10. รายการท่ี 37 สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (Basis Points 
หรือ bps) หมายถึง อัตราดอกเบ้ียท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาใน 1 ปี เช่น กําหนดให้อัตรา
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ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 bps ท่ีเท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย (Parallel Shift in the Yield 
Curve) ภายในช่วงเวลา 1 ปี 

11. รายการท่ี 38 ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในแต่ละช่วงเวลา หมายถึง 
จํานวนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น ภายใต้
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 Basis Points ท่ีเท่ากันตลอดเส้น
โครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย (Parallel Shift in the Yield Curve) ภายในช่วงเวลา 1 ปี คํานวณโดยการหา
ค่าผลคูณระหว่าง 1) ฐานะสุทธิ ในแต่ละช่วงเวลา  2) สัดส่วนต่อปีของแต่ละช่วงเวลาท่ีฐานะสุทธิจะ
ได้รับผลกระทบ และ 3) สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (ผลคูณรายการท่ี 32  36 
และ 37) 

12. รายการท่ี 39 ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิสะสมในช่วง 1 ปี หมายถึง 
ผลรวมของผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในแต่ละช่วงเวลากับในช่วงเวลาก่อนหน้าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

13. รายการท่ี 40 กรณีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value  
of Equity หรือ EVE) หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 
หากอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลง 

14. รายการท่ี 41 น้ําหนักความเส่ียง (Duration-based Weight) หมายถึง 
น้ําหนักความเสี่ยงของแต่ละช่วงเวลาท่ีสะท้อนความอ่อนไหวของฐานะในแต่ละช่วงเวลาต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในแต่ละช่วงเวลา โดยน้ําหนักความเสี่ยงเท่ากับค่าผลคูณของ Proxy 
of Modified Duration กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น เพ่ิมข้ึน 100 Basis Points ท่ี
เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย (Parallel Shift in the Yield Curve) สําหรับค่า Proxy  
of Modified Duration นั้น ให้ประมาณการจากค่าก่ึงกลางของแต่ละช่วงเวลาภายใต้สมมติฐาน
อัตราผลตอบแทนท่ีร้อยละ 5 ตามแนวทางของ BIS 

15. รายการท่ี 42 ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา (EVE) 
หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงคํานวณจากผลคูณของฐานะสุทธิในแต่ละ
ช่วง กับน้ําหนักความเสี่ยง (Duration-based Weight) ของแต่ละช่วงเวลา (ผลคูณของรายการท่ี 32 
และ 41) 

16. รายการท่ี 43 ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม หมายถึง ผลรวมของ
ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาและผลกระทบในช่วงเวลาก่อนหน้าทุกช่วงเวลา 




