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แบบงบการเงิน 

 
1. งบแสดงฐานะการเงนิ 
2. งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
4. งบกระแสเงนิสด 
5. หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
6. คําอธบิายความหมายของรายการ 
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1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

ธนาคาร………………………………… 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที…่…………………25X1 และ 25X0 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 25X1 : 25X0 25X1 : 25X0 

 

สินทรัพย 

1. เงินสด 

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

3. สินทรัพยทางการเงินทีว่ัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

4. สินทรัพยอนุพันธ 

5. เงินลงทุนสุทธิ 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 

7. เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ

8. ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 

10. คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสุทธิ 

11. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตดับญัช ี

12. สินทรัพยอ่ืนสุทธิ 

รวมสินทรัพย 
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หน้ีสินและสวนของเจาของ 

13. เงินรับฝาก 

14. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

15. หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 

16. หน้ีสินทางการเงินทีว่ัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

17. หน้ีสินอนุพันธ 

18. ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 

19. ประมาณการหน้ีสิน  

20. หน้ีสินภาษเีงินไดรอตัดบญัช ี

21. หน้ีสินอ่ืน 

รวมหน้ีสิน 

22. สวนของเจาของ (ยกเวนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหแสดงรายการตามขอ 23) 

22.1 ทุนเรือนหุน 

22.1.1 ทุนจดทะเบียน 

22.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ 

22.1.1.2 หุนสามัญ 

22.1.2 ทุนท่ีออกและชําระแลว 

22.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ 

22.1.2.2 หุนสามัญ 

22.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 

22.3 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน 

22.3.1 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิ 

22.3.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ 

22.4 สวนเกินทุนหุนทุนซ้ือคืน – หุนบุริมสิทธิ 

22.5 สวนเกินทุนหุนทุนซ้ือคืน – หุนสามัญ 

22.6 องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 

22.7 กําไร (ขาดทุน) สะสม 

22.7.1 จัดสรรแลว 

22.7.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

22.7.1.2 อ่ืน ๆ 

22.7.2 ยังไมไดจัดสรร 

22.8 หัก หุนทุนซ้ือคืน – หุนบุริมสิทธิ 

22.9 หัก หุนทุนซ้ือคืน – หุนสามัญ 

รวมสวนของบริษัทใหญ 
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22.10 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

รวมสวนของเจาของ 

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 

23. สวนของสํานักงานใหญและสาขาอ่ืนท่ีเปนนิติบคุคลเดยีวกัน (เฉพาะกรณีสาขาของธนาคารพาณิชย 

 ตางประเทศ ใหแสดงรายการตามขอ 23 แทนรายการในขอ 22) 

23.1 เงินทุนสุทธิเพ่ือดํารงสินทรัพยตามกฎหมาย 

23.2 บัญชีกับสาํนักงานใหญและสาขาอ่ืนท่ีเปนนิตบิุคคลเดียวกัน – สทุธิ 

23.3 องคประกอบอ่ืนของสวนของสํานักงานใหญและสาขาอ่ืนท่ีเปนนิติบุคคลเดียวกัน 

23.4 กําไร (ขาดทุน) สะสม 

รวมสวนของบริษัทใหญ 

23.5 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

รวมสวนของสํานักงานใหญและสาขาอ่ืนท่ีเปนนิติบคุคลเดยีวกัน 

รวมหน้ีสินและสวนของสาํนักงานใหญและสาขาอ่ืนท่ีเปนนิตบิุคคลเดียวกัน 

 

 

 

………………..……………….. 

กรรมการ/ผูจัดการสาขา 

……………………………….. 

กรรมการ/ผูจัดการสาขา 
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2. งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 

ธนาคาร………………………………… 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 

สําหรับงวด……………ส้ินสุดวันที…่………………….25X1 และ 25X0 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 25X1 : 25X0 25X1 : 25X0 

 

1. รายไดดอกเบี้ย 

2. คาใชจายดอกเบี้ย 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 

3. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

4. คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

5. กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมือทางการเงินทีว่ัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไร 

     หรือขาดทุน 

6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

7. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

8. รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 

9. คาใชจายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 

9.1 คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

9.2 คาตอบแทนกรรมการ 

9.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 

9.4 คาภาษีอากร 

9.5 อ่ืน ๆ 

รวมคาใชจายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 

10. ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

11. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษเีงินได 

12. ภาษเีงินได 

13. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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14. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

14.1  รายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

        14.1.1  กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีดวยมูลคายุติธรรมผาน 

                  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

        14.1.2  กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายตุิธรรมเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการปองกันความเสี่ยงใน  

                  กระแสเงินสด 

        14.1.3  กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ 

        14.1.4  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสยี) 

สําหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        14.1.5  ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับรายการท่ี 

จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

14.2  รายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

          14.2.1  การเปลีย่นแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย 

        14.2.2  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                 

                  ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 

        14.2.3  กําไร (ขาดทุน) จากหน้ีสินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน 

                  กําไรหรอืขาดทุนอันเน่ืองมาจากความเส่ียงดานเครดิต 

        14.2.4  กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ 

            ผลประโยชนของพนักงาน  

         14.2.5   สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทรวมและการรวมคา (ภายใตวิธีสวนไดเสยี) 

สําหรับรายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

        14.2.6  ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับรายการท่ีไมจัด

ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ  

15. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

16. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

16.1 สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 

16.2 สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

17. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม 

17.1 สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 

17.2 สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
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18. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

18.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

18.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

 

 

 

………………..……………….. 

กรรมการ/ผูจัดการสาขา 

……………………………….. 

กรรมการ/ผูจัดการสาขา 
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3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 

ธนาคาร…………………………… 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ (ยกเวนกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

สําหรับงวด……………ส้ินสุดวันที…่………………….25X1 และ 25X0 

หนวย: พันบาท 

 
สวนของบริษัทใหญ สวนไดเสยีที่

ไมมีอํานาจ
ควบคุม 

รวม 
ทุนที่ออก

และ 
ชําระแลว 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิ
ที่จะซ้ือหุน 

สวนเกิน 
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

สวนเกินทุน
หุนทุน 
ซ้ือคืน 

องคประกอบอ่ืน
ของสวนของ

เจาของ* 

กําไร 
(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 
สวนของ

บริษัทใหญ 

1. ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 25X0          

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายบัญช ี
        

3. ผลสะสมจากการแกไข 

ขอผิดพลาดทางการบัญช ี
        

4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว          

5. เงินปนผลจาย          

6. เพ่ิม (ลด) หุนบุริมสิทธิ /  

หุนสามัญ / หุนทุนซ้ือคืน 
         

7. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน          

8. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม          

9. ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 25X0          

10. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายบัญช ี
         

11. ผลสะสมจากการแกไข 

  ขอผิดพลาดทางการบัญชี  
         

12. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว          

13. เงินปนผลจาย          

14. เพ่ิม (ลด) หุนบุริมสิทธิ /  

  หุนสามัญ / หุนทุนซ้ือคืน 
         

15. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน          

16. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม          

17. ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 25X1          

* ใหแสดงองคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของเปนแตละรายการแยกจากกันตามที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น 

………………..……………….. 

กรรมการ 

……………………………….. 

กรรมการ 
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ธนาคาร…………………………… 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของสํานักงานใหญและสาขาอืน่ที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน 

(เฉพาะกรณีของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

สําหรับงวด……………ส้ินสุดวันที…่………………….25X1 และ 25X0 

หนวย: พันบาท 

 

 

 

สวนของบริษัทใหญ สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ

ควบคุม 

รวม 
เงินทุนสุทธิเพ่ือ
ดํารงสินทรัพย
ตามกฎหมาย 

บัญชีกับสํานักงานใหญ
และสาขาอ่ืนที่เปน 

นิติบุคคลเดียวกัน – สุทธ ิ

องคประกอบอ่ืนของสวนของ
สํานักงานใหญและสาขาอ่ืนที่

เปนนิติบุคคลเดียวกัน* 

กําไร 
(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 
สวนของ

บริษัทใหญ 

1. ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด 25X0         

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายบัญช ี
      

3. ผลสะสมจากการแกไข 

ขอผิดพลาดทางการบัญชี  
       

4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว         

5. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม         

6. ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 25X0         

7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายบัญช ี
        

8. ผลสะสมจากการแกไข 

ขอผิดพลาดทางการบัญชี  
        

9. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว         

10. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม         

11. ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 25X1         

* ใหแสดงองคประกอบอ่ืนของสวนของสํานักงานใหญและสาขาอ่ืนที่เปนนิติบุคคลเดียวกันเปนแตละรายการแยกจากกันตามที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น 

 

 

 

………………..……………….. 

ผูจัดการสาขา 

 

 

 

……………………………….. 

ผูจัดการสาขา 
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4. งบกระแสเงนิสด 

ธนาคาร………………………………… 

งบกระแสเงินสด* 

สําหรับงวด……………ส้ินสุดวันที…่………………….25X1 และ 25X0 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 25X1 : 25X0 25X1 : 25X0 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษเีงินได 

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)  

       จากกิจกรรมดําเนินงาน 

เชน คาเสื่อมราคาและรายจายตดับญัช ี

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

(กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน 

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

…………………………………… 

……………………………………. 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (หักออก) 

รายไดเงินปนผล (หักออก) 

เงินสดรับดอกเบีย้ 

เงินสดจายดอกเบีย้ 

เงินสดรับเงินปนผล 

เงินสดจายภาษีเงินได 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดาํเนินงาน 

           สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

เชน รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี 

ทรัพยสินรอการขาย 

สินทรัพยอ่ืน 

…………………………………… 

……………………………………                          
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………………..……………….. 

กรรมการ/ผูจัดการสาขา 

 

 

 

……………………………….. 

กรรมการ/ผูจัดการสาขา 

              หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

              เชน เงินรับฝาก 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกูยืมระยะสั้น 

………………………………… 

…………………………………. 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เชน เงินสดจายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

เงินสดจายในการซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยระยะยาว 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยระยะยาว 

เงินสดรับจากเงินปนผลท่ีไดรับจากบริษทัยอยและบริษัทรวม 

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เชน เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว และการออกตราสารหน้ีระยะยาว 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว และตราสารหน้ีระยะยาว 

หุนท่ีออกและเรียกชําระแลว (ยกเวนกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

เงินทุนไดรับจาก / สงคืนสํานักงานใหญ (กรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

จายเงินปนผล (ยกเวนกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

……………………………………………….. 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี…… (ตนงวด) …… 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี…… (สิ้นงวด) …… 

* การแสดงรายการภายใตกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหเปนไปตามท่ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 เร่ือง  
งบกระแสเงินสด กําหนด 
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5. หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินมี 4 สวน ไดแก 

5.1 หลักเกณฑและสรปุนโยบายการบญัชีที่สําคัญ 

5.2 การบริหารความเสี่ยง 

5.3 ประมาณการและขอสมมติฐาน 

5.4 ขอมูลเพิ่มเติม 

ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ประมาณการและขอสมมติฐาน รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ใหเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ

กําหนด และขอกําหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยอยางนอยจะตองมีรายการ

ที่กําหนดในประกาศฉบบัน้ี แตหากไมมีรายการที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี ใหยกเวนไมตองแสดงรายการ

ดังกลาวน้ัน 
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5.1 หลักเกณฑและสรปุนโยบายการบัญชีที่สําคญั 

ใหเปดเผยนโยบายการบญัชีที่สําคัญอยางนอยในเรื่องดังน้ี 

1. เกณฑการเสนองบการเงิน 

ใหเปดเผยเกณฑที่ใชในการจัดทํางบการเงิน 

2. สรปุนโยบายการบญัชีที่สําคัญ 

ใหเปดเผยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกําหนด ซึ่งอยางนอยใหเปดเผยสรปุนโยบายการบัญชีทีส่ําคัญ ดังตอไปน้ี 

2.1 การรบัรูรายได 

ใหเปดเผยเกณฑการรับรูรายไดประเภทที่สําคัญ เชน รายไดดอกเบี้ยจาก 

เงินใหสินเช่ือและเงินฝาก รายไดจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน รายไดจากคาธรรมเนียมรับ 

กําไรจากการจําหนายสินทรพัย ซึง่รวมถึงทรพัยสนิรอการขาย ดอกเบีย้และเงินปนผลจากเงินลงทุน เปนตน 

2.2 การรบัรูคาใชจาย 

ใหเปดเผยเกณฑการรบัรูคาใชจายประเภททีส่ําคัญ เชน คาใชจายดอกเบีย้จาก

เงินรับฝากและเงินกูยืม คาใชจายจากคาธรรมเนียมจาย กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุน

จากการจําหนายและการตีราคาสินทรัพยซึง่รวมถึงทรัพยสินรอการขาย เปนตน 

2.3 สินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรม  

ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่เกี่ยวของกําหนด เชน ลักษณะของสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม การรับรูและการตัดรายการ นโยบายในการจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินที่

กําหนดใหวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรม เกณฑในการวัดมูลคายุติธรรมและเกณฑในการรับรูการเปลี่ยนแปลง

ในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินเหลาน้ี 

2.4 อนุพันธ 

ใหเปดเผยเกณฑที่ใชในการรับรูและวัดมูลคาอนุพันธ 

2.5 เงินลงทุน 

ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด เชน เกณฑที่ใชในการวัดมูลคาเงินลงทุนแตละประเภท  

2.6 เงินใหสินเช่ือ 

ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด เชน การรับรูรายการ การวัดมูลคา การตัดรายการ  
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2.7 คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

ใหเปดเผยเกณฑการคํานวณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

ตลอดจนเกณฑการตัดออกจากบัญช ีและการไดรับคืน 

2.8 การปรับโครงสรางหน้ี 

ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่เกี่ยวของกําหนด เชน เงื่อนไขตาง ๆ ที่ใชในการปรับโครงสรางหน้ี  

2.9 ทรัพยสินรอการขาย 

ใหเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาที่ใชกําหนดราคาตามบัญชีของทรัพยสินรอการขาย

แตละประเภท 

2.10 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่เกี่ยวของกําหนด เชน การรับรูรายการ วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนหรืออัตราคาเสื่อม

ราคา และเกณฑที่ใชในการวัดมลูคาสินทรัพย เปนตน 

2.11 สินทรพัยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบญัชี 

ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่เกี่ยวของกําหนด 

2.12 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

ใหเปดเผยโดยสรปุถึงเกณฑการคํานวณกําไรหรอืขาดทนุตอหุนในรอบระยะเวลา

บัญชีน้ัน 

2.13 การขายลูกหน้ีต๋ัวเงิน 

ใหเปดเผยวิธีการบัญชีเกีย่วกบัการขาย ขายลด หรอืขายชวงลดต๋ัวสญัญาใชเงนิ 

หรือต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซื้อลด หรอืรบัชวงซือ้ลดไว 

2.14 ตราสารที่ออกและหน้ีสินทางการเงิน 

ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่เกี่ยวของกําหนด เชน วัตถุประสงคในการออกตราสารและหน้ีสินทางการเงิน นโยบายการควบคุม

ความเสี่ยง นโยบายการปองกันความเสี่ยง นโยบายการหักกลบรายการ (offsetting) เปนตน 

2.15 การบญัชีปองกันความเสี่ยง (เฉพาะกรณีทีเ่ลือกใชการบัญชีปองกันความเสี่ยง) 

ใหเปดเผยนโยบายในการปองกันความเสี่ยงแตละประเภท (การปองกันความเสี่ยง

ในมูลคายุติธรรม การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
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ในหนวยงานตางประเทศ) เครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเสี่ยง หลักเกณฑในการ

บันทึกบัญชี หลักเกณฑในการวัดมูลคายุติธรรม หลักเกณฑในการประเมินความมีประสิทธิผล ตลอดจน

ขอมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของตามทีม่าตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของกําหนด 

2.16 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

ใหเปดเผยเกณฑที่ใชในการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันที่เกิดรายการ และ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน การรับรูผลกําไรหรอืขาดทุนจาก

การแปลงคาดังกลาว รวมทั้งหลักเกณฑในการยกเวนไมแปลงคาสินทรัพยหรือหน้ีสินที่เปนเงินตรา

ตางประเทศบางรายการ (ถาม)ี ดวย 

ใหเปดเผยเกณฑที่ใชในการรับรูผลกําไรขาดทุนจากผลของสัญญาซื้อขาย

เงินตราตางประเทศลวงหนา หรือภาระผกูพันการซื้อขายเงนิตราตางประเทศโดยมีเงื่อนไข รวมทัง้เกณฑ

การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศทัง้กรณีทีเ่ปนสาขาและบริษัทยอยของธนาคาร 

2.17 วิธีการบันทึกบัญชีแบบ Trade date - Settlement date 

ใหเปดเผยวามีนโยบายการบันทึกบัญชีสําหรับรายการตาง ๆ  ดวยวิธี Trade date 

หรอื Settlement date ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถเลอืกเปดเผยนโยบายการบันทกึบัญชีดังกลาวไวใน

หัวขอของแตละรายการที่เกี่ยวของได 

2.18 นโยบายเกี่ยวกบัเงินสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนของพนักงาน โครงการ

ผลประโยชนตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ และการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ใหเปดเผยถึงวิธีการจัดการกองทุนและเกณฑการจายเงินสมทบเขากองทุน 

รวมถึงผลประโยชนของพนักงาน โครงการผลประโยชนตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ และการจายโดยใชหุน

เปนเกณฑ ตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนด 

2.19 นโยบายการบัญชีอื่น ๆ (ถามี) 

ใหเปดเผยขอมูลอื่น ๆ ตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกําหนด 
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5.2 การบริหารความเสี่ยง 

ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย 

ใหเปดเผยขอมูลตอไปน้ีสําหรับความเสี่ยงแตละประเภทท่ีเกิดจากเครื่องมือทาง

การเงิน ไดแก (1) ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ขอมูลเก่ียวกับฐานะเปดตอความเสี่ยงและการเกิดขึ้นของ

ความเสี่ยง วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเสีย่ง และ (2) ขอมูลเชิงปริมาณ เชน ฐานะเปด

ตอความเสี่ยงท่ีมี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การกระจุกตัวของความเสี่ยง 

โดยขอมูลของความเสี่ยงแตละประเภทตองครอบคลุมรายการดังตอไปน้ี ตามท่ี

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนด 

1) ความเสี่ยงดานเครดิต 

- แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 

- ขอมูลเก่ียวกับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

- ฐานะเปดตอความเสี่ยงดานเครดิต 

- หลักประกันและสวนปรับปรุงดานเครดิตอ่ืน ๆ 

2) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

- แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

- การวิเคราะหระยะเวลาครบกําหนดสาํหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีเปน

อนุพันธและไมใชอนุพันธ โดยแสดงระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนด

อายุตามสัญญา ดังน้ี 

 
เม่ือทวง

ถาม 
ไมเกิน 
1 ป 

1 – 5 
ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมี
ระยะเวลา 

รวม 

หนี้สินทางการเงิน 
เงินรับฝาก 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวย 
    มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
หนี้สินอนุพนัธ 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 

 
XXX 
XXX 
XXX 

- 
 
- 
- 

 
XXX 
XXX 

- 
XXX 

 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 

- 
XXX 

 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 

- 
XXX 

 
XXX 
XXX 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 

3) ความเสี่ยงดานตลาด 

- แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานตลาด 

- การวิเคราะหความออนไหว (sensitivity analysis) สําหรับความเสี่ยง

ดานตลาดแตละประเภท ไดแก อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน ราคา

ตราสารทุน ราคาสินคาโภคภัณฑ 

- วิธีการและสมมติฐานท่ีใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหว 
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2. การดํารงเงินกองทุน 

ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย โดยเปดเผย

องคประกอบของเงินกองทุนตามตารางแนบทายประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผย

ขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย 

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน หรือตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กําหนด ดังน้ี 

การเปดเผยขอมลูการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 

1)  ตารางที่ 1 (สําหรับธนาคารพาณิชย ยกเวนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

2) ตารางที่ 2 (สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

3) ตารางที่ 8 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชย 

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน 

1) ตารางที่ 1 เงินกองทุนของกลุมธุรกจิทางการเงิน 

2) ตารางที่ 7 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยระบุชองทางที่จะเปดเผยขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดํารง

เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยและกลุมธุรกจิทางการเงนิ ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุมธุรกจิทางการเงิน รวมทัง้วันที่ที่เปดเผยขอมลูดังกลาว 

ไวใหชัดเจนในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอน้ีดวย 

นอกจากน้ี ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยขอมลูเงินกองทุนและอัตราสวนการดํารง

เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนสวนเพิ่ม (capital add-on) ตามที่กําหนดไวในแนวทางการพิจารณาผอน

ผันการกํากับลูกหน้ีรายใหญแกกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพหรือมฐีานะกิจการทีม่ั่นคงสําหรบัธนาคารพาณิชยไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอน้ีดวย 

 

3. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีม ี                  

ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 

ใหธนาคารพาณิชยระบุชองทางการเปดเผยขอมูลท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตท่ี

เปดเผยขอมูล LCR และวันท่ีท่ีเปดเผยขอมูลในเว็บไซตตามท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย

วาดวยการเปดเผยขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีมี

ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 
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5.3 ประมาณการและขอสมมติฐาน 

ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐานที่ใชเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตและแหลงที่มาที่สําคัญอื่น

ของความไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยู ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน รวมทั้งการใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

ในการนํานโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติซึง่มผีลกระทบอยางมนัียสําคัญตอจํานวนเงินของรายการที่รับรูไวใน

งบการเงิน ทัง้น้ี ใหเปนไปตามทีม่าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของกําหนด 
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5.4 ขอมูลเพิ่มเติม 

1.  การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี         

 หนวย: XXบาท 

 25X1 : 25X0 

 เครื่องมือทาง

การเงินที่วัด

มูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรอื

ขาดทุน 

เครื่องมือทาง

การเงินที่

กําหนดใหวัด

มูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรอื

ขาดทุน 

เครื่องมือทาง

การเงินที่วัด

มูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่

กําหนดใหวัด

มูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือทาง

การเงินที่วัด

มูลคาดวย

ราคาทุนตัด

จําหนาย 

รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

- เงินสด - - - - XXX XXX 

- รายการระหวางธนาคาร  - - XXX - XXX XXX 

  และตลาดเงินสุทธ ิ       

- สินทรัพยทางการเงินที ่ XXX XXX - - - XXX 

  วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม          

  ผานกําไรหรอืขาดทุน       

- สินทรัพยอนุพันธ XXX - XXX - - XXX 

- เงินลงทุนสุทธ ิ - - XXX XXX XXX XXX 

- เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและ - - XXX - XXX XXX 

  ดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ       

- อื่น ๆ - - XXX - XXX XXX 

  รวม XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

หน้ีสินทางการเงิน       

- เงินรับฝาก - - - - XXX XXX 

- รายการระหวางธนาคาร - - - - XXX XXX 

  และตลาดเงินสุทธ ิ       

- หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - - - XXX XXX 

- หน้ีสินทางการเงินที ่ XXX XXX - - - XXX 

  วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม       

  ผานกําไรหรอืขาดทุน       
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- หน้ีสินอนุพันธ XXX - XXX - - XXX 

- ตราสารหน้ีที่ออกและ 

  เงินกูยืม 

- - - - XXX XXX 

- อื่น ๆ - - - - XXX XXX 

  รวม XXX XXX XXX - XXX XXX 

 

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย) 

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

(1) ในประเทศ   

ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ XXX XXX 

ธนาคารพาณิชย XXX XXX 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ* XXX XXX 

สถาบันการเงินอ่ืน** XXX XXX 

รวม  XXX XXX 

บวก ดอกเบี้ยคางรับและรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถงึกําหนดชําระ XXX XXX 

 หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน XXX XXX 

รวมในประเทศ XXX XXX 

(2) ตางประเทศ   

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา XXX XXX 

เงินเยน XXX XXX 

เงินยูโร XXX XXX 

เงินสกุลอ่ืน XXX XXX 

รวม  XXX XXX 

บวก ดอกเบี้ยคางรับและรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถงึกําหนดชําระ XXX XXX 

 หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน XXX XXX 

รวมตางประเทศ XXX XXX 

รวมในประเทศและตางประเทศ XXX XXX 

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย ทั้งนี้ ไมรวมถงึบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

** สถาบันการเงนิอ่ืน หมายถงึ สถาบันการเงินที่นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏขางตน ไดแก บริษทัเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษทัเครดติฟองซิเอร 
บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
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3.   สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 3.1  สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคา 

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

 มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน XXX XXX 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ XXX XXX 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน XXX XXX 

ตราสารหน้ีตางประเทศ XXX XXX 

ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ XXX XXX 

ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ XXX XXX 

เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนมา XXX XXX 

เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง XXX XXX 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี XXX XXX 

อื่น ๆ XXX XXX 

    รวม XXX XXX 

นอกจากน้ี ใหเปดเผยรายละเอียดของสินทรัพยทางการเงินเพ่ือคาท่ีมีสิทธินําไปวางเปนประกัน 

และสินทรัพยทางการเงินเพ่ือคาท่ีไมมีสิทธินําไปวางเปนประกัน ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

 3.2  สินทรัพยทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

    ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

 มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน XXX XXX 

เงินลงทุน XXX XXX 

เงินใหสินเช่ือ XXX XXX 

อื่น ๆ XXX XXX 

    รวม XXX XXX 
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 3.3  อ่ืน ๆ 

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

 มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน XXX XXX 

เงินลงทุน XXX XXX 

เงินใหสินเช่ือ XXX XXX 

อื่น ๆ XXX XXX 

    รวม XXX XXX 

4.   อนุพันธ  

 4.1  อนุพันธเพื่อคา   

ใหแสดงรายละเอียดของอนุพันธที่ถือไวเพื่อคา โดยรวมถึงอนุพันธแฝงที่ถูกแยกออกจากสัญญา

หลักในกรณีทีเ่ขาเงือ่นไขตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ 

4.1.1 มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยง           

หนวย: XXบาท 

25X1 : 25X0 

ประเภทความเสีย่ง มูลคายตุิธรรม จํานวนเงินตามสัญญา*  

 สินทรัพย หน้ีสิน 

1. อัตราแลกเปลี่ยน XXX XXX XXX 

2. อัตราดอกเบีย้ XXX XXX XXX 

3. อ่ืน ๆ ** XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX 
* ในกรณีของอนุพันธประเภทอัตราดอกเบ้ีย ใหหมายถึงจํานวนที่อางอิงตามสัญญา ในกรณีของสัญญา equity option ใหหมายถึงราคาตลาดของ
หุนที่อางอิง และในกรณีของอนุพันธอ่ืน ๆ ใหหมายถึงจํานวนเงินตามสัญญาสําหรับดานที่ธนาคารพาณิชยมีภาระตองจายชําระ 

** ใหระบุวารายการอ่ืน ๆ ขางตนประกอบดวยประเภทความเสี่ยงดานใดบาง 

 4.2  อนุพันธเพ่ือการปองกันความเสี่ยง  

  ใหอธิบายโดยยอถึงกลยุทธและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นแตละประเภทของ

ธนาคารพาณิชยสําหรับการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

และการปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ ซึ่งธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ

ตามการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยง (hedging instruments) 
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รายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยง (hedged items) วิธีการพิจารณาความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ

ระหวางเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงและรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงเพ่ือประเมินความมี

ประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง วิธีการกําหนดอัตราสวนการปองกันความเสี่ยง และแหลงท่ีมา

ของความไมมีประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ

อ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

 ใหแสดงรายละเอียดของเครือ่งมอืที่ใชปองกันความเสี่ยงตามประเภทของการปองกันความเสี่ยง

และตามประเภทความเสี่ยง ดังน้ี 

 ตาราง 1 การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม 

    หนวย: XXบาท 

      25X1 : 25X0 

ประเภท 

ความเสีย่ง 

มูลคายตุิธรรม 
จํานวนเงินตามสัญญา*  

สินทรัพย หน้ีสิน 

อัตราแลกเปลี่ยน XXX XXX XXX 

อัตราดอกเบีย้ XXX XXX XXX 

อ่ืน ๆ XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX 

* ในกรณีของอนุพันธประเภทอัตราดอกเบ้ีย ใหหมายถงึจํานวนที่อางอิงตามสญัญา ในกรณีของสัญญา equity option ใหหมายถงึราคาตลาด
ของหุนที่อางอิง และในกรณีของอนุพันธอ่ืน ๆ ใหหมายถึงจํานวนเงินตามสัญญาสําหรับดานที่ธนาคารพาณิชยมีภาระตองจายชําระ 

 ใหอธิบายโดยยอถึงการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรมที่ไดจัดทําข้ึน เครื่องมือที่ใชปองกัน

ความเสี่ยง สินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่ถูกกําหนดใหเปนรายการที่มีการปองกัน

ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีการปองกัน และกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปองกันความเสี่ยง 

 ตาราง 2 การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

    หนวย: XXบาท 

      25X1 : 25X0 

ประเภท 

ความเสีย่ง 

มูลคายตุิธรรม 
จํานวนเงินตามสัญญา* 

สินทรัพย หน้ีสิน 

อัตราแลกเปลี่ยน XXX XXX XXX 

อัตราดอกเบีย้ XXX XXX XXX 

อ่ืนๆ XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX 

* ในกรณีของอนุพันธประเภทอัตราดอกเบ้ีย ใหหมายถงึจํานวนที่อางอิงตามสญัญา ในกรณีของสัญญา equity option ใหหมายถงึราคาตลาด
ของหุนที่อางอิง และในกรณีของอนุพันธอ่ืน ๆ ใหหมายถึงจํานวนเงินตามสัญญาสําหรับดานที่ธนาคารพาณิชยมีภาระตองจายชําระ 
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 ใหอธิบายโดยยอถึงการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่ไดจัดทําข้ึน เครื่องมือที่ใชปองกัน

ความเสี่ยง สนิทรัพยทางการเงนิหรือหน้ีสินทางการเงินที่ถูกกําหนดใหเปนรายการที่มกีารปองกนัความเสี่ยง 

ความเสี่ยงทีม่กีารปองกัน และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการปองกนัความเสี่ยงสวนที่ไมมีประสิทธิผล 

 ตาราง 3 การปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 

   หนวย: XXบาท 

     25X1 : 25X0 

ประเภทตราสารท่ีใช 

ปองกันความเสี่ยง 

มูลคายตุิธรรม 
จํานวนเงินตามสัญญา* 

สินทรัพย หน้ีสิน 

ตัวอยาง 

Forward 

 

XXX 
 

XXX 
 

XXX 

รวม XXX XXX XXX 

* ในกรณีของอนุพันธประเภทอัตราดอกเบ้ีย ใหหมายถึงจํานวนที่อางอิงตามสัญญา ในกรณีของสัญญา equity option ใหหมายถึงราคาตลาดของ
หุนที่อางอิง และในกรณีของอนุพันธอ่ืน ๆ ใหหมายถึงจํานวนเงินตามสัญญาสําหรับดานที่ธนาคารพาณิชยมีภาระตองจายชําระ 

 ใหอธิบายโดยยอถึงเงินลงทุนในหนวยงานตางประเทศที่ถูกกาํหนดใหเปนรายการทีม่ีการปองกัน

ความเสี่ยง และกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการปองกันความเสีย่งสวนที่ไมมปีระสทิธิผล 

 ทั้งน้ี หากรวมมูลคายุติธรรมของตารางในขอ 4.1 และทุกตารางในขอ 4.2 จะมีมูลคาเทากับ

รายการในงบแสดงฐานะการเงินรายการที ่4 สินทรัพยอนุพันธในดานสินทรัพย และรายการที ่17 หน้ีสิน

อนุพันธในดานหน้ีสิน 

5. เงินลงทุนสุทธิ 

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

 ราคาทุน 

ตัดจําหนาย 

ราคาทุน 

ตัดจําหนาย 

5.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

- หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

- ตราสารหน้ีภาคเอกชน 

- ตราสารหน้ีตางประเทศ 

- เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกูยืมท่ีมีอนุพันธแฝง 

- อ่ืน ๆ 

               รวม 

      หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

               รวม 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

 มูลคายตุิธรรม มูลคายตุิธรรม 

5.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 

- หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

- ตราสารหน้ีภาคเอกชน 

- ตราสารหน้ีตางประเทศ 

- เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกูยืมท่ีมีอนุพันธแฝง 

- อ่ืน ๆ 

               รวม 

      คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
 

หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 25X1 25X0 

 มูลคายตุิธรรม มูลคายตุิธรรม เงินปนผลรับ เงินปนผลรับ 

5.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 

    

- ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ XXX XXX XXX XXX 

- ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ XXX XXX XXX XXX 

- อ่ืน ๆ XXX XXX XXX XXX 

รวม XXX XXX XXX XXX 

      รวมเงินลงทุนสุทธิ XXX XXX  
 

นอกจากน้ี สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ใหเปดเผยเหตุผลในการจัดประเภทตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ และหากมีการตัดรายการเงินลงทุนดังกลาว ใหเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

 หนวย: XXบาท 

25X1 : 25X0 

 มูลคายุติธรรม  

ณ วันที่มีการตัด

รายการ 

เงินปนผลรับ กําไรหรอืขาดทุน

สะสมจาก 

การตัดรายการ 

เหตุผลในการ

ตัดรายการ 

เงินลงทุนทีถ่กูตัดรายการ:     

…………… XXX XXX XXX …………… 

…………… XXX XXX XXX …………… 

…………… XXX XXX XXX …………… 

    รวม XXX XXX XXX  
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ในกรณีที่ถือหุนในนิติบุคคลใดต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวของนิติบุคคลน้ันข้ึนไป 

และไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหเปดเผยจํานวนเงินลงทุนดังกลาว โดยจําแนกเปน

กลุมการเกษตรและเหมอืงแร อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย และการกอสราง 

การสาธารณูปโภคและบริการ และอื่น ๆ 

ในกรณีที่มหีลกัทรพัยที่อยูในระหวางการใหยืม หรือหลักทรพัยที่นําไปวางเปนหลักประกัน ใหเปดเผย

จํานวนหลกัทรพัยและมูลคาของหลักทรัพยในแตละประเภทที่นําไปประกอบธุรกจิดังกลาวดวย 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสทุธิ 

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

      6.1  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

    25X1 : 25X0 

ชื่อบริษัท 

 

 

 

ประเภท

ธุรกิจ 

 

 

ประเภทหลักทรัพย 

ท่ีลงทุน 

(หุนบุริมสิทธิ 

หรือหุนสามัญ) 

รอยละของ 

หลักทรัพยท่ีลงทุน 

(หุนบุริมสิทธิ 

หรือหุนสามัญ) 

เงินลงทุน 

(วิธีราคาทุน) 

 

(XXบาท) 

บริษัทยอย 

…………… 

…………… 

…………… 

 

บริษัทรวม 

…………… 

…………… 

…………… 

รวม 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

% 

% 

% 

 

 

% 

% 

% 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

หัก คาเผื่อการดอยคา 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 

XXX 

XXX 

       6.2  งบการเงินรวม    

     25X1 : 25X0 

ชื่อบริษัท 

 

 

 

ประเภท

ธุรกิจ 

 

 

ประเภทหลักทรัพย 

ท่ีลงทุน 

(หุนบุริมสิทธิ 

หรือหุนสามัญ) 

รอยละของ 

หลักทรัพยท่ีลงทุน 

(หุนบุริมสิทธิ 

หรือหุนสามัญ) 

เงินลงทุน 

(วิธีราคาทุน) 

 

(XXบาท) 

เงินลงทุน 

(วิธีสวนไดเสยี) 

 

(XXบาท) 

บริษัทรวม      

…………… …………… …………… % XXX XXX 
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…………… …………… …………… % XXX XXX 

…………… …………… …………… % XXX XXX 

รวม    XXX XXX 

หัก คาเผื่อการดอยคา 

เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 นอกจากน้ี ใหเปดเผยขอมูลอื่นตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีเ่กี่ยวของดวย 

 ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน ใหเปดเผยถึงจํานวนเงินจากการเปลี่ยนแปลงประเภท

เงนิลงทุนตาง ๆ และการรับรูกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

 

7.  เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

      ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

      7.1  จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

เงินเบิกเกินบญัช ี

เงินใหกูยืม 

ตั๋วเงิน 

ลูกหน้ีตามสญัญาเชาซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเชาการเงิน 

เงินใหสินเชื่อตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน 

อ่ืน ๆ   

  รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี 

บวก ดอกเบี้ยคางรับและรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 

       รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบีย้คางรับ 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน  

  รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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 7.2  จําแนกตามถ่ินที่อยูของลกูหน้ี 

หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

ในประเทศ 

ตางประเทศ 

 รวม* 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

     * หมายถึง ยอดรวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ในหมายเหตุขอ 7.1 

 

 7.3  จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

  หนวย: XXบาท 

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ* 

 25X1 25X0 

1. สินทรัพยทางการเงินท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

 ของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing) 

XXX XXX 

2. สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

 ของความเสี่ยงดานเครดิต (Under-performing) 

XXX XXX 

3. สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต  

 (Non-performing) 

XXX XXX 

4. สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตเมือ่ซื้อ  

    หรือเมื่อเกิดรายการ (Purchased or originated 

 credit impaired) 

XXX XXX 

 รวม XXX XXX 

* หมายถึง ยอดรวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับในหมายเหตุขอ 7.1 

 

       7.4  การเปดเผยขอมูลเงินใหสินเช่ือของบริษัทบรหิารสินทรพัยที่ธนาคารพาณิชยถือหุนอยู 

           ใหธนาคารพาณิชยที่ถือหุนไมวาโดยตรงหรอืโดยออมเกินกวารอยละ 50 ของหุนทีจ่ําหนายไดแลว

ทั้งหมดของบริษัทบรหิารสินทรัพยน้ัน ตองเปดเผยขอมลูเปนการเฉพาะเกี่ยวกบับริษัทบริหารสินทรัพยน้ัน 

โดยใหเปดเผยจํานวนเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับสําหรบัสินเช่ือท่ีถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยทางการเงินท่ี

มีการดอยคาดานเครดิต (non-performing) และสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตเมื่อ

ซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ (purchased or originated credit impaired) ตามประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน โดยใหแสดงจํานวนเงิน

ใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรบัดังกลาวทั้งในสวนของธนาคารพาณิชยและในสวนของบริษัทบริหารสินทรัพย 

นอกจากน้ี ใหเปดเผยปรมิาณเงินลงทุนและเงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแกบริษัทบรหิารสินทรพัย รวมทัง้
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อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยคิดกบับริษัทบรหิารสนิทรัพยและงบกระแสเงนิสดของบริษัทบรหิารสนิทรพัย

ดังกลาวดวย ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกเปดเผยปรมิาณเงินลงทุนและเงินใหสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยแกบริษัทบริหารสินทรัพย รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยคิดกับบริษัทบริหารสินทรัพย 

ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน แตการเปดเผย

ดังกลาวตองใหขอมลูที่ครบถวนตามที่กําหนด 
 

       7.5  การปรับโครงสรางหน้ี 

             ใหเปดเผยรายละเอียดการปรับโครงสรางหน้ีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 
 

      7.6  ลูกหน้ีตามสญัญาเชาการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสญัญาเชาซื้อและสญัญาเชาการเงิน)  

             ใหเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

 หนวย: XXบาท 

 25X1 : 25X0 

 จํานวนเงินท่ีถงึกําหนดชําระจายตามสญัญา 

ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 – 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสญัญาเชา XXX XXX XXX XXX 

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู    XXX 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่าํท่ีลูกหน้ี   

       ตองจายตามสญัญาเชา 

   XXX 

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน    XXX 

ลูกหน้ีตามสญัญาเชา - สุทธิ    XXX 

 

8.  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงในคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทาง

การเงินท่ีอยูในขอบเขตของขอกําหนดเรื่องการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยเปดเผยแยกตามประเภทของสินทรัพยทางการเงิน เชน เงินใหสินเชื่อท่ี

วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย ตราสารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย ตราสารหน้ีท่ีวัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
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  หนวย: XXบาท 

 25X1 : 25X0 

 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมี

การเพิ่มขึ้น

อยางมี

นัยสําคัญของ

ความเสี่ยง

ดานเครดิต 

(12-mth 

ECL) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการ

เพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

(Lifetime ECL-

not credit 

impaired) 

สินทรัพย

ทางการเงิน

ท่ีมีการดอย

คาดาน

เครดิต  

(Lifetime 

ECL-credit  

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการดอย

คาดานเครดิตเมื่อ

ซื้อหรือเมื่อเกิด

รายการ 

(Lifetime ECL-

purchased or 

originated credit 

impaired) 

รวม 

 

 

…….….(ประเภทสินทรัพยทางการเงิน)….……. 

ยอดตนงวด 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเปล่ียนการจัดช้ัน 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลคาคาเผ่ือผล  

   ขาดทุนใหม 

สินทรัพยทางการเงินใหมที่ซ้ือหรือไดมา 

สินทรัพยทางการเงินทีถู่กตัดรายการ 

   (derecognition) 

สวนที่ตัดออกจากบัญชี (write-off) 

สวนที่ไดรบัคืน 

อื่น ๆ 

ยอดปลายงวด 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

- 

- 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

- 

- 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX  

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX  

 นอกจากน้ี ใหธนาคารพาณิชยเปดเผยการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญของมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยทางการเงินในระหวางงวดท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 
 

9. การโอนสินทรัพยทางการเงิน 

 ใหเปดเผย (1) ขอมูลสินทรัพยทางการเงินท่ีถูกโอนโดยไมตัดรายการท้ังจํานวน เชน ลักษณะของ

สินทรัพยท่ีโอน ลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ ลักษณะของความสัมพันธ

ระหวางสินทรัพยท่ีโอนและหน้ีสินท่ีเก่ียวของ และใหแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ีโอนและหน้ีสินท่ีเก่ียวของ ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีเก่ียวของ และ (2) ขอมูลสินทรัพยทางการเงินท่ีถูกโอนโดยตัดรายการท้ังจํานวน เชน 
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มูลคาตามบัญชแีละมูลคายุติธรรมของสินทรพัยและหน้ีสินท่ีรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีกําหนด

ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 
 

10. ทรัพยสินรอการขายสุทธิ  

 ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

    หนวย: XXบาท 

    25X1 : 25X0 

ประเภททรัพยสินรอการขาย ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น จําหนาย ยอดปลายงวด 

1. ทรัพยสินท่ีไดจากการชาํระหน้ี 

     1.1 อสังหาริมทรัพย            

     1.2 สังหาริมทรัพย 

           รวม 

2. อ่ืน ๆ 

    รวมทรัพยสินรอการขาย 

    หัก คาเผื่อการดอยคา 

     รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX* 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

* ใหเปดเผยมูลคาของอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดจากการชําระหนี้ โดยแยกเปนมูลคาที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก และมูลคา 

ที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน ตามที่กําหนดในแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหนี้ การประกันการใหสินเชื่อ หรือที่ซ้ือจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน 

 

11. ที่ดิน อาคารและอปุกรณสุทธิ 

     ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี                                                                                         

 หนวย: XXบาท        

 25X1 : 25X0 

 ราคาทุน คาเส่ือมราคาสะสม คาเผ่ือ 

การ 

ดอยคา 

ยอด 

สุทธ ิยอด 

ตนงวด 

เพิ่มข้ึน 

 

จําหนาย 

 

ยอด 

ปลายงวด 

ยอด 

ตนงวด 

คาเส่ือม 

ราคา 

จําหนาย 

 

ยอด 

ปลายงวด 

ท่ีดิน 

   - ราคาทุนเดิม 

   - สวนท่ีตีราคาเพิ่ม 

      (ระบุปท่ีตีราคา) 

   - สวนท่ีตีราคาลดลง 

     (ระบุปท่ีตีราคา) 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 
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อาคาร 

   - ราคาทุนเดิม 

   - สวนท่ีตีราคาเพิ่ม 

     (ระบุปท่ีตีราคา) 

- สวนท่ีตีราคาลดลง 

     (ระบุปท่ีตีราคา) 

อุปกรณ 

อื่น ๆ 

 รวม 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

12. คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ 

  ใหเปดเผยรายละเอียดตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

13. สินทรพัยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

      ใหเปดเผยรายละเอียดตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ 
 

14. สินทรพัยอื่นสุทธิ 

 ใหเปดเผยประเภทของสินทรัพยอื่นที่สําคัญและจํานวนเงินที่เกี่ยวของ  
 

15. เงินรบัฝาก 

      ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

     15.1 จําแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

จายคืนเม่ือทวงถาม 

ออมทรัพย 

จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา 

บัตรเงินฝาก 

 รวม 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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 15.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยูของผูฝาก 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 

เงินสกุลอ่ืน 

 รวม 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

16. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

              ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี       

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

(1) ในประเทศ   

ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ XXX XXX 

ธนาคารพาณิชย XXX XXX 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ* XXX XXX 

สถาบันการเงินอ่ืน** XXX XXX 

รวมในประเทศ XXX XXX 

(2) ตางประเทศ   

      เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา XXX XXX 

      เงินเยน XXX XXX 

      เงินยูโร XXX XXX 

      เงินสกุลอ่ืน XXX XXX 

รวมตางประเทศ XXX XXX 

รวมในประเทศและตางประเทศ XXX XXX 

* สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย ทั้งนี้ ไมรวมถึงบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

** สถาบันการเงนิอ่ืน หมายถงึ สถาบันการเงินที่นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏขางตน ไดแก บริษทัเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษทัเครดติฟองซิเอร 
บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดติยูเนีย่น  
 

  ทั้งน้ี ใหเปดเผยขอมลูของจํานวนรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินทีม่ีอนุพันธแฝงซึง่ไมได

กําหนดใหวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมเพิม่เติมดวย 
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17. หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 17.1 หน้ีสินทางการเงินเพ่ือคา  

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

 มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 

ภาระในการสงคืนหลักทรัพย XXX XXX 

อื่น ๆ XXX XXX 

    รวม XXX XXX 

 17.2 หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

 มูลคายตุิธรรม มูลคายตุิธรรม 

เงินกูยืม XXX XXX 

ตราสารหน้ีท่ีออก XXX XXX 

ตราสารหน้ีดอยสิทธิท่ีออก XXX XXX 

อ่ืน ๆ XXX XXX 

    รวม XXX XXX 

       (1)  กรณีท่ีแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดานเครดิตของหน้ีสินในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 ใหเปดเผยขอมูล ดังน้ี  

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมที่เปนผลจาก

การเปล่ียนแปลงความเส่ียงดานเครดิตของหน้ีสินที่รบัรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

XXX XXX 

สวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาตามสัญญาที่จะตอง

จายชําระเม่ือครบกําหนด   

XXX XXX 
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นอกจากน้ี ใหเปดเผยการโอนกําไรหรือขาดทุนสะสมภายใตสวนของเจาของ (cumulative gain 

or loss within equity) ในระหวางงวด และเหตุผลในการโอนรายการดังกลาว รวมท้ังหากมีการตัด

รายการหน้ีสินในระหวางงวด ใหเปดเผยมูลคากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีไดรับรู ณ วันท่ีมีการตัดรายการ 

 (2)  กรณีท่ีแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทุกประเภทในกําไรหรือขาดทุน 

 ใหเปดเผยขอมูล ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมที่เปนผลจากการเปล่ียนแปลง 

ความเส่ียงดานเครดิตของหน้ีสิน 

- มูลคายุติธรรมที่เปล่ียนแปลงในระหวางงวด 

- ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม 

 

 

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

สวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาตามสัญญาที่จะตองจาย

ชําระเม่ือครบกําหนด   

XXX XXX 

 

18. ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูยืม 

 ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

หุนกู 

หุนกูดอยสิทธิ 

หุนกูแปลงสภาพ 

ตั๋วแลกเงิน 

ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

เงินกูยืมตามธุรกรรม 

     ซ้ือคืนภาคเอกชน 

อ่ืน ๆ 

 รวม 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

     XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 
 

ทั้งน้ี ใหแสดงรายละเอียดประกอบตราสารแตละประเภทโดยแยกเปนสกลุเงิน จํานวนเงิน อัตรา

ดอกเบี้ย วันครบกําหนดไถถอน และเงื่อนไขตาง ๆ ที่สําคัญ ภาระผูกพันของสิทธิของหุนกูหรือตราสาร 

แตละประเภท 
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นอกจากน้ี ใหเปดเผยขอมูลของจํานวนตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมที่มอีนุพันธแฝงซึ่งไมได

กําหนดใหวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมเพิม่เติมดวย  
 

19. ประมาณการหน้ีสิน 

 ใหแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนของภาระ

 ผูกพันวงเงินสินเช่ือ และสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน 

ภาระผูกพันจากผลประโยชนของพนักงาน 

อื่น ๆ 

    รวม 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 นอกจากน้ี ใหเปดเผยฐานะเปดตอความเสี่ยงดานเครดิตของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญา

คํ้าประกันทางการเงินตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของ 
 

20. หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบญัชี 

  ใหเปดเผยรายละเอียดตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกีย่วของ ทัง้น้ี อาจเปดเผยรายละเอียดทีเ่กี่ยวของไวรวมกบัรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
 

21. หน้ีสินอื่น 

 ใหเปดเผยประเภทหน้ีสินอื่นทีส่ําคัญ และจํานวนเงินที่เกี่ยวของ  
 

22. การหักกลบสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

หากมีการหักกลบสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ ใหแสดงรายละเอียดดังน้ี 
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 หนวย: XXบาท 

 25X1 : 25X0 

 มูลคาข้ันตน มูลคาที่นํามา

หักกลบในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลคาสุทธ ิ

ที่แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลคาที่ไมไดนํามาหกักลบ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลคาสุทธ ิ

 มูลคาหักกลบ

ตามสัญญา 

ที่ไมเขาเงื่อนไข

ตามมาตรฐาน

การบัญชี 

มูลคา

หลักประกัน 

ทางการเงิน 

ที่เกี่ยวของ 

สินทรัพยทางการเงิน 

- ธุรกรรมซ้ือหลักทรัพยโดย 

  มีสัญญาวาจะขายคืน/  

  ธุรกรรมยืมหลักทรัพย  

- สินทรัพยอนุพันธ 

- เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 

- อื่น ๆ 

  รวม 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

หน้ีสินทางการเงิน 

- ธุรกรรมขายหลักทรัพย 

  โดยมีสัญญาวาจะซ้ือคืน/ 

  ธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย  

- หน้ีสินอนุพันธ 

- เงินรับฝาก 

- อื่น ๆ 

  รวม 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

นอกจากน้ี ใหกระทบยอดมูลคาสุทธิท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน ดังน้ี 
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หนวย: XXบาท 

25X1 : 25X0 

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน มูลคาสุทธิ

ท่ีแสดงใน

งบแสดง

ฐานะ

การเงิน 

รายการใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุ

ประกอบ

งบ

การเงิน 

มูลคาตาม

บัญชีของ

รายการใน 

งบแสดงฐานะ

การเงิน 

มูลคาตามบัญชี

ของรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน

ท่ีไมไดอยูใน

เง่ือนไขการหักกลบ 

สินทรัพยทางการเงิน 

- ธุรกรรมซื้อหลักทรัพยโดยมี 

  สัญญาวาจะขายคืน/ธุรกรรมยืม 

  หลักทรัพย 

- สินทรัพยอนุพันธ 

- เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้

 

- อื่น ๆ 

  รวม 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

รายการระหวางธนาคารและ 

  ตลาดเงิน (สินทรัพย) 

 

สินทรัพยอนุพันธ 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ 

  ดอกเบี้ยคางรับ 

………………..…….. 

 

## 

 

 

## 

## 

 

## 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

หนี้สินทางการเงิน 

- ธุรกรรมขายหลักทรัพยโดยมี 

  สัญญาวาจะซื้อคืน/ธุรกรรม 

  ใหยืมหลักทรัพย 

- หนี้สินอนุพันธ 

- เงินรับฝาก 

- อื่น ๆ 

  รวม 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

รายการระหวางธนาคารและ 

  ตลาดเงิน (หนี้สิน) 

 

หนี้สินอนุพันธ 

เงินรับฝาก 

………………..…….. 

 

## 

 

 

## 

## 

## 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
 

23. มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ใหเปดเผยมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

24. การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 9 มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก 

ในรอบระยะเวลารายงานท่ีธนาคารพาณิชยนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง 

เครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก ใหแสดงรายละเอียดตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ เชน (1) ประเภทการวัดมูลคาและมูลคาตาม
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บัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชเีดิมและใหม (2) การ

เปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (3) การเปลี่ยนแปลง

ในคาเผ่ือผลขาดทุนของสินทรัพยทางการเงิน 

25. ทุนเรอืนหุน (ยกเวนกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

 ใหเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

           1. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีหุนบรุิมสิทธิ ใหเปดเผยถึงลกัษณะของบรุิมสิทธิหรือสิทธิพิเศษ

ของหุนน้ัน ๆ ไวดวย 

           2. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใหเปดเผยจาํนวนสิทธิทั้งหมดที่

ออกและจํานวนคงเหลือ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใชสิทธิดังกลาวและภาระผูกพันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

                  สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม ใหเปดเผยจํานวนสิทธิ

ทั้งหมดที่ออก เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใชสิทธิดังกลาว รวมถึงจํานวน ชนิด และราคาของหุนทีผู่มสีิทธิ

สามารถซื้อได จํานวนคงเหลือและภาระผูกพันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

           3. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการเพิ่มหรือลดทุน ใหเปดเผยจํานวนทุนที่จะเพิ่มหรือลด 

ชนิดของหุน จํานวนหุน มูลคาตอหุน ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อใด 

ไดจดทะเบียนเปนทุนจดทะเบียนใหมจากกระทรวงพาณิชยเมื่อใด และในกรณีที่อยูระหวางดําเนินการ

ในเรื่องดังกลาวใหเปดเผยวาไดดําเนินการถึงข้ันตอนใด 

26. หุนทุนซื้อคืน 

  ใหเปดเผยรายละเอียดตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ โดยอยางนอยตองมีขอมูลเกี่ยวกับหุนทุนซื้อคืนแตละประเภทที่ธนาคารพาณิชยถืออยู (รวมถึง

สวนที่ถือโดยบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคารพาณิชย ถามี) วัตถุประสงคและเหตุผลของการซื้อคืน

หุนทุน นโยบายการบญัชีสําหรับหุนทุนซื้อคืน และกําหนดเวลาในการจําหนายและการตัดหุนทุนซือ้คืน 

นอกจากน้ี หากธนาคารพาณิชยหรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคารพาณิชยมรีายการซื้อคืนหุนทุน

จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ควรเปดเผยขอเท็จจรงิดังกลาว  

27. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 

 ใหแยกแสดงรายการองคประกอบอื่นของสวนของเจาของเปนแตละรายการ ทั้งน้ี การแสดงรายการ

ดังกลาวใหแสดงตามความหมายหรือองคประกอบของรายการตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

28. สินทรพัยที่มีภาระผกูพันและขอจํากัด 

 ใหเปดเผยสนิทรพัยที่มภีาระผกูพันและขอจาํกัดในแตละหวัขอ โดยแสดงประเภทและมลูคาตามบญัชี

ของสินทรัพยพรอมทั้งภาระผูกพันและขอจํากัดตอสินทรัพยน้ัน 
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29. หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหนา 

 ใหแสดงรายละเอียดหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา ดังน้ี 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 

การค้ําประกันการกูยืมเงิน 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียงัไมครบกําหนด 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 

ภาระผูกพันอ่ืน 

     - การค้ําประกันการจําหนายตราสารหรือหลักทรัพย 

     - วงเงินเบิกเกินบัญชท่ีีลูกคายังไมไดถอน 

     - การค้ําประกันอ่ืน 

     - อ่ืน ๆ 

    รวม 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 ทั้งน้ี หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา หมายถึง ภาระผูกพันของธนาคารพาณิชยตามสัญญาที่มี

ตอลูกคาหรือคูสัญญาที่อาจทําใหธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามสัญญาในการจายชําระหรือชดใชเงิน

หรือสินทรัพยทัง้เพือ่ตนเองและเพื่อลูกคาในภายหนา ดังรายการตอไปน้ี 

         1. การรับอาวัลต๋ัวเงิน (Aval to bills) หมายถึง ภาระผกูพนัของธนาคารพาณิชยจากการรับอาวัล

ต๋ัวเงิน 

 2. การคํ้าประกันการกูยืมเงิน (Guarantees) หมายถึง ภาระผกูพันอันเกดิจากการที่ธนาคารพาณิชย

คํ้าประกันการกูยืมเงินเพื่อลูกคา ทั้งน้ี ใหรวมถึงการคํ้าประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดต๋ัวเงิน 

และการคํ้าประกันการกูยืมเงินซึ่งทําในรูปอื่นดวย เชน เล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อการคํ้าประกัน (standby L/C) 

 3. ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด (Liability under unmatured import 

bills) หมายถึง ภาระของธนาคารตามต๋ัวแลกเงินที่ยังไมครบกําหนดชําระ ซึง่ออกตามเล็ตเตอรออฟเครดิต

ที่ธนาคารเปนผูเปดไป ทรสัตรซีีทตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด ทัง้น้ี ใหรวมทั้งภาระของ

ธนาคารตาม Deferred payment letter of credit ซึ่งธนาคารไดรับเอกสารการสงของจากผูรับประโยชน

ถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในเล็ตเตอรออฟเครดิตแลว 

 4. เล็ตเตอรออฟเครดิต (Letter of credit) หมายถึง การออกเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคาร

พาณิชยมีความผูกพันในการชําระเงิน 

           5. ภาระผูกพันอื่น (Other contingencies) หมายถึง 

      5.1 การคํ้าประกนัการจําหนายตราสารหรอืหลกัทรัพยที่ธนาคารพาณิชยตองซื้อหลักทรพัยน้ันไว

หากจําหนายไดไมครบถวนตามสัญญา 
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     5.2 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน หมายถึง วงเงินเบิกเกินบัญชีสวนที่สูงกวาเงิน

เบิกเกินบญัชีที่ลกูคาไดเบิกถอนไปแลว 

              5.3 การคํ้าประกันอื่น เชน การคํ้าประกันการรับเหมากอสราง การคํ้าประกัน การย่ืนซอง

ประกวดราคา และการคํ้าประกันการออกของ (Shipping guarantee) การออกหนังสือรับทราบภาระหน้ีสิน

หรือภาระผกูพัน (Letter of comfort) หนังสือยินยอมชดใชคาเสียหาย (Letter of indemnity) หนังสอื

แสดงการรบัทราบภาระหน้ีสินหรอืภาระผูกพนัของกจิการลูกหน้ีของธนาคารพาณิชย (Letter of awareness) 

หนังสือยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไข (Letter of undertaking) 

     5.4 อื่น ๆ หมายถึง ภาระผูกพันอื่นที่ไมอยูในรายการขางตน เชน สัญญาซื้อสินทรัพย  ซึ่ง

ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไข ภาระของธนาคารจากการรับรอง (Bank’s liability 

under acceptances) 

   ภาระของธนาคารจากการรับรอง หมายถึง ภาระผูกพันของธนาคารในการรับรองต๋ัวเงิน

เพ่ือลูกคาและการรับรองอยางอ่ืน ซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกันท่ีธนาคารตองเปนผูจายเงินตามท่ีไดให

การรับรองไว 

          นอกจากน้ี ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยถูกเรียกรองทางคดี กอภาระผูกพันในการซื้อหรือใหไดมาซึ่ง

สินทรพัยหรือมหีน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่มจีํานวนเงินเปนนัยสําคัญ ใหกลาวโดยสรุปถึง

เน้ือหาและจํานวนเงินที่เกี่ยวของ พรอมทั้งความเห็นของฝายบริหารของธนาคารพาณิชยถึงกรณีที่อาจมี

ผลเสียหายหรือผลกระทบ 

30. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน 

 ใหเปดเผยรายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกันของธนาคารพาณิชย

ตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งน้ี ยกเวนขอมูล 

ที่กําหนดใหเปดเผยในขอ 31 อยางไรกต็าม ธนาคารพาณิชยสามารถเลอืกเปดเผยขอมลูที่กําหนดในขอ 30 

และขอ 31 รวมกันในขอเดียวได แตการเปดเผยดังกลาวตองใหขอมูลที่ครบถวนตามทีก่ําหนด 

31.  ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ 

 ใหเปดเผยรายการดังตอไปน้ีที่เกี่ยวของกบักรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ผูซึ่งมตํีาแหนง

เทยีบเทาทีเ่รียกช่ืออยางอืน่ ผูมีอํานาจในการจดัการของธนาคารพาณิชย ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูทีเ่กี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาว ตามที่กําหนดในมาตรา 48 (3) และ 48 (4) แหงพระราชบญัญัติธุรกจิสถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2551 แบงเปนกรณีดังน้ี  

      1. คาตอบแทนที่ผูกพันตามสัญญาจางงาน และผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นของกรรมการ 

ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ผูซึ่งมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่น หรือผูมีอํานาจในการจัดการ

ของธนาคารพาณิชย หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

          ใหเปดเผยคาตอบแทนที่ผูกพันตามสัญญาจางงาน ซึ่งหมายถึง คาตอบแทนในกรณีที่ธนาคารพาณิชย

มีการทําสญัญาจางงานกบับุคคลดังกลาวที่มีระยะเวลากําหนดไว อันอาจทําใหเกิดภาระที่ตองจายเงินใหแก

บุคคลดังกลาวหรือคาตอบแทนในกรณีที่ใหออกจากงานกอนครบกําหนดสัญญา รวมถึงใหเปดเผยผลตอบแทน
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หรือสิทธิประโยชนอื่นใด ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินที่จายใหแกบุคคลดังกลาวนอกเหนือจาก

ผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ โดยใหหมายความรวมถึง ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่น ๆ  ทีน่อกเหนือจาก

คาจาง เบี้ยประชุม เงินเดือน หรือโบนัสทีพ่ึงจายตามปกติ ทั้งน้ี ขอมูลที่เปดเผยใหแสดงแยกตามประเภทของ

ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นโดยแสดงเปนมลูคารวมไมจําเปนตองแยกรายบุคคลก็ได 

       2. การขาย ให ใหเชา รับซื้อ หรอืเชาทรัพยสินใด ๆ 

          ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ แกกรรมการ ผูจัดการ 

รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ ผูซึง่มีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่น ผูมีอํานาจในการจัดการของธนาคาร

พาณิชย ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว หรือรบัซื้อหรือเชาทรพัยสินใด ๆ จากบุคคล

ดังกลาว ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการขาย ให หรือ

ใหเชาทรัพยสินใด ๆ แกกรรมการและบุคคลอื่นที่กําหนดตามมาตรา 48 (4) หรือรับซื้อหรือเชาทรัพยสินใด ๆ 

จากบุคคลดังกลาว ทั้งน้ี ขอมูลที่เปดเผยใหแสดงแยกตามประเภทของธุรกรรม โดยแสดงเปนมูลคารวม

ไมจําเปนตองแยกรายบคุคลก็ได และมลูคาที่นํามาแสดงใหหมายถึงมูลคาของทรพัยสินที่มีการทําธุรกรรม 

ในแตละป 

32. สัญญาเชาระยะยาว 

 ใหเปดเผยโดยสรปุถึงเน้ือหาของสญัญา วันที่สญัญาครบกําหนด ขอผกูพันของสญัญาและขอหามตาง ๆ 

ตามสัญญาดังกลาว และจํานวนเงินที่เกี่ยวของ และรายละเอยีดอื่น ๆ ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

33. เหตุการณภายหลงัวันที่ในงบการเงิน 

 ใหเปดเผยโดยสรุปถึงเน้ือหาของเหตุการณที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ในงบการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ

งบการเงินในปทีจ่ะเสนอรายงานพรอมทั้งจํานวนเงินที่เกี่ยวของ ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

34. แนวทางการนํามาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี  

 ใหเปดเผยแนวทางการนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมหรือ

ฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบัติซึง่มผีลกระทบตองบการเงินงวดปจจบุันหรอืงวดบญัชีกอน รวมถึงกรณีที่ยังไมนํา

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

แตยังไมมผีลบงัคับใชมาถือปฏิบัติ ตามทีก่าํหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี ใหเปดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด พรอมทัง้ระบุถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนตอรายการในงบการเงินที่

เกี่ยวของ ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 
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35. ฐานะและผลการดําเนินงานทีส่ําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ 

 35.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

 ธุรกรรม 

ในประเทศ 

ธุรกรรม 

ตางประเทศ 

รวม 

 

ธุรกรรม 

ในประเทศ 

ธุรกรรม 

ตางประเทศ 

รวม 

 

สินทรัพยรวม 

รายการระหวางธนาคาร 

    และตลาดเงินสุทธิ (รายการขอ 2) 

สินทรัพยทางการเงินทีว่ัดมูลคาดวยมูลคา  

    ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

    (รายการขอ 3) 

เงินลงทุนสุทธิ (ยอดรวมรายการขอ 5– 6) 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  

    (รายการขอ 7) 

เงินรับฝาก (รายการขอ 13)   

รายการระหวางธนาคาร 

    และตลาดเงิน (รายการขอ 14) 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยมื (รายการขอ 18) 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 
 

35.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

  หนวย: XXบาท        

 25X1 25X0 

 ธุรกรรม 

ในประเทศ 

ธุรกรรม 

ตางประเทศ 

รวม 

 

ธุรกรรม 

ในประเทศ 

ธุรกรรม 

ตางประเทศ 

รวม 

 

รายไดดอกเบี้ย XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

คาใชจายดอกเบี้ย (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

คาใชจายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 

    กอนผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา 

    จะเกิดข้ึนและภาษีเงินได 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

XXX 
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36. รายไดดอกเบี้ย 

 หนวย: XXบาท 

 25X1 : 25X0 

รายการ จํานวน 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน XXX 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา XXX 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี XXX 

เงินใหสินเชื่อ XXX 

การใหเชาซ้ือและสญัญาเชาการเงิน XXX 

อ่ืนๆ XXX 

รวม XXX 

หมายเหตุ ดอกเบี้ยรับ (จาย) สุทธิจากเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยสําหรับ

ธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารของสินทรัพยทางการเงินที่เปนรายการที่มีการปองกันความเส่ียง 

(hedged item) ใหรวมอยูในรายไดดอกเบี้ยของสินทรัพยทางการเงินน้ัน 
 

37. คาใชจายดอกเบี้ย 

 หนวย: XXบาท 

 25X1 : 25X0 

รายการ จํานวน 

เงินรับฝาก XXX 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน XXX 

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก XXX 

ตราสารหน้ีท่ีออก 

          - หุนกูดอยสิทธิ 

          - อ่ืนๆ 

 

XXX 

XXX 

เงินกูยืม XXX 

อ่ืนๆ XXX 

รวม  XXX 

หมายเหตุ ดอกเบี้ย (รับ) จาย สุทธิจากเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยสําหรับธุรกรรม

ในบัญชีเพ่ือการธนาคารของหน้ีสินทางการเงินที่เปนรายการที่มีการปองกันความเส่ียง (hedged item) 

ใหรวมอยูในคาใชจายดอกเบี้ยของหน้ีสินทางการเงินนั้น 
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38. รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ   

                                                                     หนวย: XXบาท 

      25X1 : 25X0 

รายการ จํานวน 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ  

     - การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน XXX 

     - อ่ืนๆ* XXX 

     รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ XXX 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ** XXX 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ XXX 

* รายไดคาธรรมเนียมและบริการอ่ืนๆ รายการใดที่มีจํานวนตัง้แตรอยละ 20 ของยอดรวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ ใหแยกแสดง
รายการรายไดคาธรรมเนียมและบริการนั้นเปนรายการตางหาก โดยแสดงไวในลาํดับกอนรายการอ่ืน ๆ   

** คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการรายการใดที่มีจํานวนตั้งแตรอยละ 20 ของยอดรวมคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ ใหแยกแสดง
รายการคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการนั้นเปนรายการตางหาก  
 

39. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 หนวย: XXบาท 

      25X1 : 25X0 

รายการ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

1.  กําไร (ขาดทุน) จากธรุกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตรา   

    ตางประเทศ 

  

     - เงินตราตางประเทศและอนุพันธดานอัตราแลกเปลีย่น 

     - อนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย 

     - ตราสารหน้ี 

     - ตราสารทุน 

     - หน้ีสินทางการเงิน 

     - อ่ืนๆ 

     รวม 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

 

 

XXX 

2.  กําไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินทีก่ําหนดใหวัดมูลคา 

    ดวยมูลคายุติธรรม (Designated FVTPL)   

  

2.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ 

- เงินลงทุน (เฉพาะตราสารหน้ี) 

- เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับ 

- เงินรับฝาก 

- เงินกูยืม 

- อ่ืน ๆ 

รวม 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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2.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบี้ยรับและ

ดอกเบี้ยจายเฉพาะสวนท่ีไมรวมใน 2.1 

    รวม 

 

XXX 

 

 

XXX 

3.  กําไร (ขาดทุน) จากการบัญชีปองกันความเส่ียง  XXX 

4.  อื่น ๆ  XXX 

รวมท้ังสิ้น  XXX 

 

40. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน   

 หนวย: XXบาท 

      25X1 : 25X0 

รายการ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

1.  กําไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการ   

     - เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น (เฉพาะตราสารหน้ี) 

XXX  

     - เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย XXX  

 - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวม XXX  

     รวม  XXX 

2.  ขาดทุนจากการดอยคา   

 - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวม XXX  

     รวม  XXX 

รวมท้ังสิ้น  XXX 

 

41. ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 ใหเปดเผยผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น และผลกําไรหรอืผลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลง

เง่ือนไขใหม ของรายการตอไปน้ี                                                                            

 หนวย: XXบาท 

 25X1 25X0 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน 

    เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบีย้คางรับ  

ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 
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 ทั้งน้ี หากมีผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหมเกิดข้ึน ใหเปดเผยจํานวนเงิน

ของรายการดังกลาว ซึ่งรวมอยูในตารางขางตนแลว เปนรายการตางหากดวย 
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6. คําอธบิายความหมายของรายการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย 

1. เงินสด (Cash) 

 หมายถึง 

 1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่ธนาคารพาณิชยมีอยูรวมทั้งเงนิสดยอย 

 1.2 รายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ ไดแก ตราสารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามที่อยูในระหวาง

เรยีกเกบ็ และตราสารซึง่จะตองเรยีกเกบ็ตามระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารซึง่จะเรียกเกบ็ไดภายใน

วันทําการถัดไป เชน ดราฟท และเช็คธนาคารที่ยังไมไดนําไปหักบัญชีแตไดเครดิตบัญชีใหลูกคาแลว 

และเช็ครอสงคืน 

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (Interbank and money market items - net) 

 หมายถึง เงินฝาก บัตรเงินฝาก เงินใหสินเช่ือ เงินใหสินเช่ือตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private repo) 

โดยรวมถึงการรับโอนลกูหน้ีที่ไมเขาขายเปนการขายที่แทจริงตามหลกัการบัญชี (True sale) ซึ่งทาํกบัคูสญัญา

ที่เปนธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

สถาบันการเงินเฉพาะกจิทกุแหงยกเวนบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม สหกรณออมทรพัย  

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเน่ียน บริษัทประกันชีวิต กองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบ

สถาบันการเงิน ซึง่ต้ังอยูในประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยเปนสมาชิก ธนาคารหรอื

สถาบันการเงินอื่นที่จดทะเบียนและต้ังอยูในตางประเทศ เชน ธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย  

(Commercial Bank and Investment Bank) และใหรวมถึงการทําธุรกรรมกับธนาคารแหงประเทศไทย 

เชน ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมดานตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแหง

ประเทศไทย และธุรกรรมอื่น ๆ  ที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดตอไป ท้ังน้ี ใหแสดงมลูคาตามบัญชี

ขั้นตน (Gross carrying amount) ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวของ (สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี และผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

ใหม (Modification gain or loss)) บวกดอกเบ้ียคางรับและรายไดดอกเบ้ียท่ียังไมถึงกําหนดชําระตาม

วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงจากรายการดังกลาว หักคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

 ทั้งน้ี เงินใหสินเช่ือ ลูกหน้ีและเจาหน้ี Margin ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private repo) ที่เกดิจาก

คูสัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหักกลบกันไดตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ ใหแสดงเปนยอดสุทธิ 

 อยางไรก็ดี รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิน้ี จะไมรวม  

(1) การซื้อตราสารหน้ีจากคูสัญญาตามวรรคหน่ึงทีอ่อกเพื่อการระดมทุนทั่วไป ซึ่งออกจําหนายใหแก

สถาบันการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเปนการทั่วไป ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 5 เงินลงทุนสทุธิ  
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 (2) เงนิใหสินเช่ือ ลกูหน้ีและเจาหน้ี Margin ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private repo) ทีเ่กิดจาก

คูสัญญาและธุรกรรมเดียวกันที่ไมสามารถหักกลบกันได ซึ่งกําหนดใหแสดงรายการลูกหน้ีและเจาหน้ี Margin 

ไวในรายการที่ 12 สินทรัพยอื่นสุทธิ และรายการที่ 21 หน้ีสินอื่น ตามลําดับ 

  (3) รายการที่กาํหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3 สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมลูคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน 

3. สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (Financial assets 

measured at fair value through profit or loss) 

 หมายถึง สินทรัพยทางการเงินท่ีตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

(Mandatory FVTPL) และสินทรัพยทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ

ขาดทุน (Designated FVTPL)  

 3.1 สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคา หมายถึง สินทรัพยทางการเงิน (เชน รายการระหวางธนาคาร

และตลาดเงิน เงินลงทุน เงินใหสินเชื่อ) ท่ีไดมาโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือขายในอนาคตอันใกล หรือ

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของกลุมเครื่องมือทางการเงินซึ่งถูกบริหารเปนกลุม 

ณ วันท่ีรับรูรายการเริ่มแรก และมีหลักฐานท่ีแสดงถึงรูปแบบของการทํากําไรระยะสั้นท่ีเกิดขึ้นจริงใน

ปจจุบัน ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

 สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคา ประกอบดวย  

            (1) สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคาท่ีมสีิทธินําไปวางเปนประกัน หมายถึง สินทรัพยทาง

การเงินเพ่ือคาท่ีตองจัดประเภทรายการใหมแยกจากสินทรัพยอ่ืน เน่ืองจากคูสัญญา (ผูรับโอน

สินทรัพย) ของธนาคารพาณิชยมีสิทธิในการนําสินทรัพยดังกลาวไปขายหรือวางเปนหลักประกันอีก

ทอดหน่ึง 

 (2) สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคาท่ีไมมีสิทธินําไปวางเปนประกัน หมายถึง สินทรัพยทาง

การเงินเพ่ือคาท่ีคูสัญญา (ผูรับโอนสินทรัพย) ของธนาคารพาณิชยไมมสีิทธิในการนําสินทรัพยดังกลาว

ไปขายหรือวางเปนหลักประกันอีกทอดหน่ึง 

 3.2 สินทรัพยทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมลูคาดวยมลูคายติุธรรมผานกําไรหรอืขาดทุน หมายถึง 

สินทรัพยทางการเงิน (เชน รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน เงินใหสินเชื่อ) ท่ีธนาคาร

พาณิชยกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เน่ืองจากชวยขจัดหรือลดความไม

สอดคลองอยางมีนัยสําคัญในการวัดมูลคาหรือการรับรูรายการ (accounting mismatch) ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นจากการวัดมูลคาสินทรัพยหรือหน้ีสิน หรือการรับรูกําไรและขาดทุนจากรายการดังกลาวดวย

เกณฑท่ีแตกตางกัน ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

 3.3 อ่ืน ๆ หมายถึง สินทรัพยทางการเงินอ่ืนท่ีตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ

ขาดทุนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของนอกเหนือจาก

สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคา  
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4. สินทรัพยอนุพันธ (Derivatives Assets)   

 หมายถึง มูลคายุติธรรม หรือสวนปรับมูลคาที่มีผลเปนกําไรของอนุพันธเพื่อคา และเพื่อปองกัน

ความเสี่ยง รวมถึงอนุพนัธแฝงที่แยกออกจากสญัญาหลกัที่เกดิจากการวัดมลูคายุติธรรม (Mark to market)  

 สินทรพัยอนุพันธ ประกอบดวย  

 4.1 อนุพันธเพื่อคา หมายถึง อนุพันธที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคที่จะใชการบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง ซึง่รวมถึงการทําสัญญาอนุพันธกบัลูกคา และอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได โดยมี

ลักษณะทุกขอตอไปน้ี 

       1) มูลคาของอนุพันธดังกลาวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน ราคา

สินคาโภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความนาเช่ือถือ หรอืตัวแปรอื่นใด 

       2) ไมมีการจายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจายดวยจาํนวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับสัญญา

ประเภทอื่น ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปจจยัตลาด 

       3) การรับหรือการจายชําระจะกระทําในอนาคต 

 4.2 อนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง หมายถึง อนุพันธที่ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการ

ปองกันความเสี่ยงตามที่กําหนดในเรื่องการบญัชีปองกันความเสี่ยงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

5. เงินลงทุนสุทธิ (Investments - net) 

 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามทีก่าํหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนกรรมสิทธ์ิของธนาคารพาณิชย หรือที่โอนกรรมสิทธ์ิแลวแต

มีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งเงินลงทุนในธุรกรรมเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง ยกเวนรายการที่กําหนดไวในรายการ

ที่ 6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสทุธิ โดยแสดงมูลคาสุทธิหลังจากบวกหรือหักคาเผือ่การปรับมลูคา

และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของเงนิลงทุนตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

 เงินลงทุนตามรายการดังกลาวขางตน ไดแก  

 5.1 ตราสารหน้ี (Debt securities) ประกอบดวย 

  (1) หลักทรัพยรัฐบาลและรฐัวิสาหกิจ (Government and state enterprises securities) 

      หมายถึง ต๋ัวเงินคลงั พันธบตัร หรือตราสารอื่นที่ออกโดยรัฐบาลไทย องคการบรหิารราชการ

สวนทองถ่ินและจงัหวัด หุนกู พันธบัตรหรือตราสารอื่นที่องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนเปนผูออก 

  (2) ตราสารหน้ีภาคเอกชน (Private enterprises debt securities) 
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      หมายถึง หุนกู ต๋ัวแลกเงิน และตราสารแหงหน้ีอื่นใด ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธุรกิจอื่น 

ที่มีลักษณะเปนการระดมทุนหรือคลายหุนกูตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด  

  (3) ตราสารหน้ีตางประเทศ (Foreign debt securities) 

   หมายถึง ตราสารที่ออกจําหนายในตางประเทศ รวมทั้งตราสารหน้ีตาม (1) และ (2)  

ที่ออกจําหนายในตางประเทศ 

  (4)  ตราสารหน้ีอื่น (Other debt securities) 

   หมายถึง ตราสารหน้ีที่มอิาจแสดงไวในรายการที่กลาวขางตน 

 5.2 ตราสารทุน (Equity securities) ประกอบดวย 

  (1)  ตราสารทุนในความตองการของตลาด (Marketable equity securities) 

      หมายถึง หลักทรัพยที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองทั้งในประเทศและตางประเทศ 

    (2)  ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด (Non-marketable equity securities) 

      หมายถึง หลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองทั้งในประเทศและตางประเทศ 

     (3)  หลักทรัพยอื่น (Other equity securities) 

      หมายถึง หลักทรัพยทีม่ิอาจแสดงไวในรายการที่กลาวขางตน 

 5.3 เงินลงทนุในธุรกรรมเงินกูยืมทีม่ีอนุพันธแฝง (Investments in structured note) 

             หมายถึง เงนิลงทุนในธุรกรรมเงนิกูยืมทีม่ีอนุพนัธแฝง ตามทีก่าํหนดในประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมเงินกูยืมที่มอีนุพันธแฝง 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ (Investments in subsidiaries and associates - net) 

หมายถึง เงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ ซึ่งธนาคารพาณิชยถือไว 

ทั้งน้ี เงินลงทุนดังกลาวใหบันทึกบัญชีตามวิธีที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ และใหแสดงเปนมลูคาสุทธิหลงัหักคาเผื่อการดอยคา 

7. เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ (Loans to customers and accrued interest 

receivables – net)  

หมายถึง เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ หักคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น ท้ังน้ีไมรวมรายการท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 3 สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

 7.1 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 

  หมายถึง เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี บวกดอกเบ้ียคางรับและรายไดดอกเบ้ียท่ียังไมถึงกําหนด

ชําระตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของเงินใหสินเชื่อดังกลาว โดยเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี ใหแสดง
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มูลคาตามบัญชีขั้นตน (Gross carrying amount) ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ (สุทธจิากรายไดรอตัดบัญชี และผลกําไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม (Modification gain or loss))  

  7.1.1 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี (Loans to customers)  

   หมายถึง เงนิใหสนิเช่ือทกุประเภทหรือตราสารการเงนิใดที่มลีักษณะคลายการใหสนิเช่ือ

แกลูกหน้ีที่มิใชคูสัญญาที่อยูภายใตรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน รวมถึงการที่ธนาคารพาณิชย

เปนเจาหน้ีเน่ืองจากไดจายหรือสั่งใหจายเงินเพื่อประโยชนของผูเคยคา การจายเงินตามภาระผูกพัน

ทุกประเภท การใหเชาซื้อหรือใหเชาแบบลสีซิง่ ธุรกรรมแฟกเตอรงิ เงินใหสนิเช่ือตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 

ทั้งน้ี ใหรวมถึงเงินใหสินเช่ือแกสถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งใหเลกิกจิการและถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ดังตอไปน้ี                

   (1) การใหกูยืมในรูปเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งน้ี ไมรวมดอกเบี้ยสวนที่ยังไมถือเปนรายได 

    (2) การใหกูยืม ซื้อ ซื้อลด รับชวงซื้อลดต๋ัวเงิน ทั้งน้ี ไมรวมถึงต๋ัวแลกเงินซึ่งกําหนดให

แสดงรวมไวในรายการที่ 5 เงินลงทุนสุทธิ แลว 

   (3) ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซือ้ สญัญาแฟกเตอรงิ และสัญญาเชาการเงิน ซึง่รวมถึงรายการ

ตนทุนทีเ่กิดข้ึนตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวของ 

   (4) การใหเครดิตตามต๋ัวแลกเงินที่ตองจายเมื่อเห็นหรือทีม่ีกาํหนดเวลาซึ่งครบกําหนด

ชําระแลว ซึ่งออกตามเล็ตเตอรออฟเครดิตทีธ่นาคารพาณิชยเปนผูเปด 

   (5) การเปนเจาหน้ีเน่ืองจากธนาคารพาณิชยไดจายหรือสั่งใหจายเงินเพื่อประโยชนของ

ผูเคยคา รวมทัง้การจายเงินตามภาระผกูพนัทกุประเภท เชน การจายเงินตามเล็ตเตอรออฟเครดิต เงนิชดใช

ที่ไดจายตามภาระการรบัรอง หรือการออกหนังสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยแกผูเคยคา หรอื ต๋ัวเงิน 

ที่มีกําหนดเวลาซึง่มีขอตกลงใหชําระทันที และผูรบัประโยชนไดรับเงินตามต๋ัวแลกเงินไปแลว 

   (6) การใหผูจายเงินทําทรสัตรีซทีตามต๋ัวแลกเงินเพือ่เรยีกเกบ็ซึง่ธนาคารในตางประเทศ

สงมาเรียกเกบ็ที่ตองจายเมื่อเห็น หรือทีม่ีกําหนดเวลาซึ่งครบกําหนดชําระแลว 

   (7) เงินใหสินเช่ือตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private repo) ใหหมายถึง การทํา

ธุรกรรมซือ้คืนภาคเอกชนกับนิติบุคคลอื่นที่ไมใชคูสญัญาทีอ่ยูภายใตรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  

           เงินใหสินเช่ือ ลกูหน้ีและเจาหน้ี Margin ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนที่เกิดจาก

คูสัญญาและธุรกรรมเดียวกันซึง่สามารถหักกลบกันไดตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ ใหแสดงเปนยอดสุทธิ ในกรณีที่ไมสามารถหักกลบกันได ใหแสดงรายการ

ลูกหน้ีและเจาหน้ี Margin ไวในรายการที่ 12 สินทรัพยอื่นสทุธิ และรายการที่ 21 หน้ีสินอื่นตามลําดับ 

   (8) เงินใหสินเช่ือแกสถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งใหเลิกกิจการและถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต ทั้งที่ไดรับการพจิารณาใหเปลี่ยนหรือมิใหเปลี่ยนต๋ัวสัญญาใชเงินจากการใหสินเช่ือดังกลาว 

  7.1.2 ดอกเบี้ยคางรับและรายไดดอกเบ้ียท่ียังไมถึงกําหนดชําระ (Accrued interest 

receivables and undue interest receivables)  
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   ดอกเบี้ยคางรบั หมายถึง ดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือคางรบัตามสญัญา (Contractual rate) 

แตไมรวมดอกเบี้ยเงนิเบกิเกินบญัชี ซึง่กําหนดใหแสดงรวมไวในรายการที่ 7.1.1 แลว สําหรบัดอกเบีย้คางรบั

ที่ยังไมไดถือเปนรายไดใหหกัจากบญัชีทีเ่กีย่วของ 

   รายไดดอกเบ้ียท่ียังไมถึงกําหนดชําระ หมายถึง รายไดดอกเบ้ียท่ีคํานวณตามวิธี

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (Effective interest rate) หักดอกเบ้ียคางรับ 

 7.2 คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Allowance for expected credit loss) 

  หมายถึง จํานวนเงินท่ีกันไวสําหรับสวนท่ีคาดวาจะไมไดรับจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคางรับ ซึ่งประกอบดวยสวนท่ีคาดวาจะไมไดรับใน 12 เดือนขางหนา (12-month expected 

credit loss) และสวนท่ีคาดวาจะไมไดรับตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน (lifetime expected 

credit loss) ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

8. ทรัพยสินรอการขายสทุธิ (Properties for sale - net) 

 หมายถึง 

 8.1 ทรัพยสินที่ตกเปนของธนาคารพาณิชยเน่ืองจากการชําระหน้ี หรือเน่ืองจากการที่ธนาคาร

พาณิชยไดซื้อทรัพยสินที่จํานองไวกับธนาคารพาณิชยน้ันจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งของศาล หรือ

เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือการที่ธนาคารพาณิชยไดรับทรัพยสินน้ันมาจากการจํานํา รวมทั้งการเขา

ครอบครองทรัพยสินจากการใหเชาการเงินหรอืการใหเชาซือ้  

 8.2  ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินอื่น รวมทั้งสิทธิการเชาเพื่อใชดําเนินธุรกิจหรือสําหรบัพนักงาน

และลกูจาง ซึง่ไมไดใชเพื่อการดังกลาวแลว 

  ทั้งน้ี ใหแสดงมลูคาสุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินน้ัน ๆ คาเผื่อการดอยคาใหรวมถึง

จํานวนเงินที่ตองกันสําหรับทรัพยสินรอการขายที่มีราคาตลาดลดลงหรือที่คาดวาจะขาดทุนถาจําหนาย

ทรัพยสินน้ันออกไป และจํานวนเงินที่ตองกันสําหรับการถือครองทรัพยสินรอการขาย ตามที่กําหนดใน

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยอสังหารมิทรพัยรอการขาย และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

วาดวยหลักเกณฑการซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนสถานที่สําหรบัประกอบธุรกจิ หรือสําหรบั

พนักงานและลูกจางของสถาบันการเงิน 

 หลักทรัพยที่ไดรับจากการชําระหน้ีหรือจากการปรับโครงสรางหน้ีใหแสดงไวในรายการที่ 3 

สินทรพัยทางการเงินที่วัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือรายการที ่5 เงินลงทุนสุทธิ 

แลวแตกรณี 

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ (Premises and equipment - net) 

 หมายถึง 

 9.1 อสงัหารมิทรพัยและสิง่ปลูกสรางทีม่ีไวหรอืไดรบัอนุญาตใหใชเปนสถานทีส่ําหรบัดําเนินธุรกจิ

หรือสําหรับพนักงานของธนาคารพาณิชยน้ัน 

 9.2 อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร เครือ่งตกแตงติดต้ังและยานพาหนะตาง ๆ  
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 สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา

ของสินทรัพยน้ัน ๆ 

10. คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ (Goodwill and other intangible assets - net) 

 หมายถึง 

 10.1 คาความนิยมสุทธิ หมายถึง คาความนิยมทีเ่กิดจากการรวมกจิการ และการจดัทํางบการเงินรวม 

ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ ทั้งน้ี ใหแสดงดวยมูลคา

สุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคา 

 10.2 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ หมายถึง สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมี

กายภาพตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วของ ทั้งน้ี ใหแสดง

ดวยมูลคาสุทธิหลังหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคา 

11. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบญัชี (Deferred tax assets) 

 หมายถึง จํานวนภาษีเงนิไดทีส่ามารถขอคืนไดในอนาคต ซึง่เกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหกัเปน

คาใชจายทางภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป ตามทีก่ําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

12. สินทรัพยอื่นสุทธิ (Other assets - net) 

 หมายถึง 

 12.1 รายไดคางรบัที่ธนาคารพาณิชยไดบันทึกบัญชีแลวแตยังไมไดรับเงิน เชน ดอกเบี้ยพันธบัตร

รัฐบาลคางรับ เงินปนผลคางรับ และดอกเบี้ยตราสารหน้ีอื่นคางรับ แตไมรวมดอกเบี้ยคางรับจากการ 

ใหสินเช่ือซึง่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และรายการที ่7 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิแลว 

 12.2 รายไดดอกเบ้ียท่ีคํานวณตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (Effective interest rate) 

สวนท่ีนอกเหนือจากดอกเบ้ียคางรับในขอ 12.1 

 12.3 รายจายลวงหนาที่ธนาคารพาณิชยไดจายไปแลว แตเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี 

ในอนาคต 

 12.4 ลูกหน้ีที่ไมไดเกิดจากการใหสินเช่ือ เชน ลูกหน้ีจากการทจุรติของพนักงาน โดยใหแสดงจํานวน

สุทธิที่คาดวาจะเรียกเก็บได 

 12.5 สิทธิการเชา โดยใหแสดงมลูคาสุทธิหลงัตัดบัญชีเปนคาใชจายแลว 

 12.6 หลักประกันที่ธนาคารพาณิชยนําไปวางเปนประกันตามสัญญา Credit Support Annex (CSA) 

และลูกหน้ี Margin ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ทั้งน้ี ไมรวมลูกหน้ี Margin ที่สามารถนําไปหักกลบกบั

เงินใหสินเช่ือหรอืเงินกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนได  

           12.7 สินทรัพยอื่นที่ไมอาจแสดงไวในรายการที่กลาวขางตน 

  ในกรณีที่สินทรัพยอื่นรายการใดมีจํานวนต้ังแตรอยละ 20 ของยอดรวมสินทรัพยอื่น ใหแสดง

สินทรพัยน้ันเปนรายการแยกตางหาก โดยแสดงไวในลําดับตอจากรายการที่ 11 
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หน้ีสินและสวนของเจาของ 

13. เงินรับฝาก (Deposits) 

 หมายถึง เงนิรบัฝากทุกประเภทจากผูทีม่ีถ่ินทีอ่ยูในประเทศไทยและตางประเทศทัง้ทีเ่ปนเงนิบาท

และเงินตราตางประเทศ ซึ่งธนาคารพาณิชยตองจายดอกเบี้ยหรือไมตองจายดอกเบี้ยแกผูฝากโดยรวมทัง้

เงินรบัฝากที่ไมเคลือ่นไหว หลงัหกัสวนลดจายรอตัดบญัชี (ถามี) และดอกเบี้ยจายลวงหนา (ถามี) ทัง้น้ี ไมรวม

เงินรบัฝากระหวางธนาคารและตลาดเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 14 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

14. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (Interbank and money market items)  

 หมายถึง เงินรับฝาก เงินกูยืม และเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝงที่ไมไดกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เงินกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนจากคูสัญญาที่เปนธนาคารแหง

ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรพัย บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงิน

เฉพาะกิจทุกแหงยกเวนบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณ

ออมทรพัย สหกรณเครดิตยูเน่ียน บริษัทประกนัชีวิต กองทุนเพือ่การฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน 

ซึ่งต้ังอยูในประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

อื่นที่จดทะเบียนและต้ังอยูในตางประเทศ เชน ธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย (Commercial Bank 

and Investment Bank)  รวมทัง้รายการเงนิกูยืมในลกัษณะการออกตราสารหน้ีที่ออกจาํหนายแกธนาคาร

และตลาดเงิน และการขายลูกหน้ีที่ไมเขาขายเปนการขายที่แทจริงตามหลักการบัญชี (True sale) และ 

ใหรวมถึงการทําธุรกรรมกับธนาคารแหงประเทศไทย เชน  ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี ธุรกรรมดาน

ตลาดการเงินเกีย่วกับการขายตราสารหน้ีเพือ่บรหิารสภาพคลองโดยมสีญัญาจะซือ้คืน (บรกิารขายตราสารหน้ี) 

และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดตอไป 

 ทั้งน้ี เงินกูยืม ลูกหน้ีและเจาหน้ี Margin ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนที่เกิดจากคูสัญญาและ

ธุรกรรมเดียวกันซึ่งสามารถหกักลบกันไดตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวของ ใหแสดงเปนยอดสุทธิ 

 อยางไรก็ดี รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินน้ี จะไมรวม 

 (1) การออกตราสารหน้ีเพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจําหนายใหแกสถาบันการเงิน นิติบุคคลและ

ประชาชนเปนการทั่วไป ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 18 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 

 (2) เงินกูยืม ลูกหน้ีและเจาหน้ี Margin ตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนที่เกิดจากคูสัญญาและธุรกรรม

เดียวกันที่ไมสามารถหกักลบกันได ซึ่งกําหนดใหแสดงรายการลูกหน้ีและเจาหน้ี Margin ไวในรายการที่ 12 

สินทรัพยอื่นสุทธิ และรายการที ่21 หน้ีสินอื่น ตามลําดับ 

 (3) รายการที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 16 หน้ีสินทางการเงินที่วัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน 
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15. หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม (Liability payable on demand) 

 หมายถึง 

 15.1 เช็คที่ธนาคารพาณิชยเปนผูสัง่จาย 

 15.2 เช็คของลูกคาที่ธนาคารพาณิชยรับรองใหเฉพาะในกรณีที่ธนาคารพาณิชยบันทึกบัญชี 

โดยหักบัญชีเงินฝากของลูกคาทันททีี่รบัรองเช็คให 

 15.3 ดราฟทและเงินโอนตาง ๆ ที่ยังไมจายเงินใหแกลูกคา 

16. หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (Financial liabilities 

measured at fair value through profit or loss) 

 หมายถึง หน้ีสินทางการเงินท่ีตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

(Mandatory FVTPL) และหน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ

ขาดทุน (Designated FVTPL)  

 16.1 หน้ีสินทางการเงินเพ่ือคา หมายถึง หน้ีสินทางการเงินเพ่ือคาท่ีไมใชอนุพันธ 

ประกอบดวย ภาระในการสงคืนหลักทรัพย และหน้ีสินทางการเงินเพ่ือคาอ่ืนตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

   ภาระในการสงคืนหลักทรพัย หมายถึง ภาระของธนาคารพาณิชยที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่

รับไวเปนประกันการใหกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private repo) หรอืธุรกรรมการยืมและใหยืม

หลักทรัพย (Securities Borrowing and Lending: SBL) ใหแกคูคา หรือหลกัทรพัยที่ยืมมา เน่ืองจาก

ธนาคารพาณิชยไดนําหลักทรพัยดังกลาวไปขายชอรต (Short sale) 

 16.2 หน้ีสินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หมายถึง 

หน้ีสินทางการเงิน (เชน เงินรับฝาก ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกูและเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง) ที่

ธนาคารพาณิชยกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เน่ืองจากชวยขจัดหรือลด

ความไมสอดคลองอยางมีนัยสําคัญในการวัดมูลคาหรือการรับรูรายการ (accounting mismatch) 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาสินทรัพยหรือหน้ีสิน หรือการรับรูกําไรและขาดทุนจากรายการดังกลาว

ดวยเกณฑท่ีแตกตางกัน ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของ   

17. หน้ีสินอนุพันธ (Derivatives Liabilities)   

 หมายถึง มลูคายุติธรรม หรือสวนปรบัมลูคาที่มผีลเปนขาดทนุของอนุพันธเพือ่คา และเพือ่ปองกัน

ความเสี่ยง รวมถึงอนุพนัธแฝงที่แยกออกจากสญัญาหลกัที่เกดิจากการวัดมลูคายุติธรรม (Mark to market)  

 หน้ีสินอนุพันธ ประกอบดวย  

 17.1 อนุพันธเพื่อคา หมายถึง อนุพันธที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคที่จะใชการบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง ซึง่รวมถึงการทําสัญญาอนุพันธกบัลูกคา และอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได โดยมี

ลักษณะทุกขอตอไปน้ี 
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       1) มูลคาของอนุพันธดังกลาวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน 

ราคาสินคาโภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความนาเช่ือถือ หรือตัวแปรอื่นใด 

       2) ไมมีการจายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจายดวยจาํนวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับสัญญา

ประเภทอื่น ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปจจยัตลาด 

       3) การรับหรือการจายชําระจะกระทําในอนาคต 

 17.2 อนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง หมายถึง อนุพันธที่ถือไวโดยมวัีตถุประสงคที่จะใชการบัญชี

ปองกันความเสี่ยงตามที่กําหนดในเรื่องการบญัชีปองกันความเสี่ยงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

18. ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม (Debt issued and borrowings) 

 หมายถึง การกูยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลในลักษณะการออกตราสารหน้ี เชน หุนกู หุนกู 

ดอยสิทธิ หุนกูแปลงสภาพ ต๋ัวแลกเงินและต๋ัวเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating rate note) การกูยืม

แบบเจาะจง (Private placement) จากบุคคลหรือนิติบุคคล การออกตราสารหน้ีเพื่อการระดมทุนทั่วไป 

ซึ่งออกจําหนายใหแกสถาบนัการเงิน นิติบุคคลและประชาชนเปนการทั่วไป เชน กรณีการออกหุนกูดอยสทิธิ 

ที่ธนาคารพาณิชยสามารถนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 หรือช้ันที่ 2 ได การกูยืมเงินและการกูยืมในลักษณะ 

การออกตราสารการเงินที่มีอนุพันธแฝงที่ไมไดกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน การ

ขายลูกหน้ีที่ไมเขาขายเปนการขายที่แทจรงิตามหลักการบญัชี (True sale) รวมทัง้การกูยืมเงินตามธุรกรรม

ซื้อคืนภาคเอกชน ซึ่งทํากับนิติบุคคลอื่นที่ไมใชคูสัญญาที่อยูภายใตรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

19. ประมาณการหน้ีสิน (Provisions)  

           หมายถึง ประมาณการหน้ีสินที่รบัรูตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวของ ทัง้น้ี ใหรวมถึงประมาณการหน้ีสนิทีเ่กิดข้ึนจากการบนัทกึรายการทีเ่กี่ยวของกบั

เครื่องมือทางการเงินและผลประโยชนของพนักงานตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

20. หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (Deferred tax liabilities) 

 หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที่ตองจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองรวมคํานวณ

ภาษีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

21. หน้ีสินอื่น (Other liabilities)  

 หมายถึง 

 21.1  เงินที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลกูคาเพื่อเปนมัดจําหรือเปนประกันในการกูยืมเงิน การเปด

เล็ตเตอรออฟเครดิต การออกหนังสือคํ้าประกัน การใชตูนิรภัย และการอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 

ซึ่งรวมทั้งเงินประกันตาง ๆ ที่ธนาคารพาณิชยเรียกจากพนักงาน 

 21.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 

 21.3 ดอกเบี้ยที่ไดจากหุนกูที่รบัมาเปนหลักประกัน 
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 21.4 หลักประกันที่ธนาคารพาณิชยรับไวเปนประกันตามสญัญา Credit Support Annex (CSA) 

และเจาหน้ี Margin ตามธุรกรรมซือ้คืนภาคเอกชน ทัง้น้ี ไมรวมเจาหน้ี Margin ที่สามารถนําไปหักกลบกับ

เงินใหสินเช่ือหรือเงินกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนได  

 21.5 ดอกเบี้ยคางจายที่ไดบันทึกเปนคาใชจายแลว แตยังไมไดจาย 

 21.6 คาใชจายดอกเบ้ียท่ีคํานวณตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (Effective interest rate) 

สวนท่ีนอกเหนือจากดอกเบ้ียคางจายในขอ 21.5 

 21.7 หน้ีสินอื่นที่ไมอาจแสดงไวในรายการที่กลาวขางตน 

 ในกรณีหน้ีสินอื่นรายการใดมจีํานวนต้ังแตรอยละ 20 ของยอดรวมหน้ีสินอื่น ใหแสดงหน้ีสินน้ัน 

เปนรายการแยกตางหาก โดยแสดงไวในลําดับตอจากรายการที่ 20 

22. สวนของเจาของ (Shareholders' equity) (ยกเวนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศใหแสดงรายการ

ตามขอ 23) 

 22.1 ทุนเรือนหุน (Share capital) 

           22.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital) 

            หมายถึง ทุนของธนาคารพาณิชยทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมาย โดยใหแสดงประเภทของ

หุน จํานวนหุน และมลูคาหุนที่ตราไว ตามที่จดทะเบียนแตละประเภท ดังน้ี 

                           22.1.1.1 หุนบุรมิสทิธิ (Preferred share) 

    22.1.1.2 หุนสามัญ (Common share) 

           22.1.2 ทุนที่ออกและชําระแลว (Issued and paid-up share capital) 

          หมายถึง จํานวนหุนและมลูคาหุนที่ไดนําออกจําหนายและไดรับชําระมูลคาแลว  

โดยใหแสดงเปนหุนแตละประเภท ดังน้ี 

                          22.1.2.1 หุนบรุิมสิทธิ (Preferred share) 

   22.1.2.2 หุนสามัญ (Common share) 

 22.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน (Stock rights, warrants and options) 

  หมายถึง มลูคาของสทิธิที่ธนาคารพาณิชยออกใหแกผูถือในการซื้อหุนสามัญหรือหุนบรุิมสิทธิ 

 22.3 สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุน (Premium or discount on share capital) 

  หมายถึง เงินที่ไดรบัจากการขายหุนสวนทีสู่งหรือตํ่ากวามลูคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียน 

ของหุนสามัญและหุนบุรมิสทิธิ 

  22.3.1 สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุนบรุิมสิทธิ (Premium or discount on preferred share) 
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                         หมายถึง เงินที่ไดรับจากการขายหุนบุริมสิทธิสวนที่สูงกวาหรือตํ่ากวามูลคาที่ตราไว

ตามที่จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ หากมีทั้งสวนเกินและสวนตํ่ากวามูลคาหุนบุริมสิทธิสามารถนํารายการ

ดังกลาวมาหักกลบกันและแสดงเปนมลูคาสทุธิได 

  22.3.2 สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุนสามญั (Premium or discount on common share) 

                          หมายถึง เงินที่ไดรับจากการขายหุนสามัญสวนที่สูงกวาหรือตํ่ากวามูลคาที่ตราไว

ตามที่จดทะเบียนของหุนสามัญ หากมีทั้งสวนเกินและสวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญสามารถนํารายการ

ดังกลาวมาหักกลบกันและแสดงเปนมลูคาสทุธิได 

 22.4 สวนเกนิทุนหุนทนุซือ้คืน – หุนบุรมิสิทธิ (Premium on treasury shares – Preferred share) 

                หมายถึง สวนเกินจากราคาทุนของหุนทุนซื้อคืน - หุนบุริมสทิธิ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

 22.5 สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน – หุนสามัญ (Premium on treasury shares – Common share) 

                หมายถึง สวนเกินจากราคาทุนของหุนทุนซื้อคืน - หุนสามัญ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

 22.6 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (Other reserves) 

  หมายถึง 

  22.6.1 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (Appraisal surplus) 

            หมายถึง สวนเกินจากราคาทุนของสินทรัพย ทั้งน้ี ตองเปนไปตามทีก่ําหนดในมาตรฐาน

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

  22.6.2 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุน (Revaluation surplus 

(deficit) on investments) 

           หมายถึง สวนตางระหวางราคาทุนกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวของ 

  22.6.3 เงินสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด (สวนที่มปีระสทิธิผล) 

                          หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลคายุติธรรมเครื่องมือที่ใชในการ

ปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เฉพาะสวนทีม่ีประสทิธิผลตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

  22.6.4 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (Foreign currency Translation) 

           หมายถึง ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา

ตางประเทศของหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งรวมผลจากการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน
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หนวยงานตางประเทศ เฉพาะสวนท่ีมีประสิทธิผล โดยหนวยงานในตางประเทศ หมายถึง บริษัทยอย 

บริษัทรวม การรวมคา หรือสาขาของธนาคารพาณิชยที่เสนอรายงาน ซึ่งมีกิจกรรมหรือการประกอบ

กิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุลเงินอื่น นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของธนาคารพาณิชยที่เสนอรายงาน 

ทั้งน้ี ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

  22.6.5 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดให

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนอันเน่ืองมาจากความเสี่ยงดานเครดิต 

   หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน สวนท่ีเปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดานเครดิตของหน้ีสินน้ัน (own credit risk)  

  22.6.6 เงินสํารองสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (Provision for employee 

benefits) 

   หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยตามโครงการผลประโยชนพนักงาน ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

  22.6.7  สวนแบงกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา (Share of other 

comprehensive income of associates and joint venture) 

          หมายถึง สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวมและการรวมคาตามวิธี

สวนไดเสียทีเ่ปนของบริษัทใหญ (เฉพาะกรณีการจัดทํางบการเงินรวม) ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

  22.6.8 องคประกอบอื่นๆ (Others)  

   หมายถึง รายการรายไดและคาใชจายอื่น ๆ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของไมอนุญาตใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 22.7 กําไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings) 

  22.7.1 จัดสรรแลว (Appropriated) 

   22.7.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย (Legal reserve) 

    หมายถึง สํารองที่กนัไวจากกําไรสุทธิตามที่กาํหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

   22.7.1.2 อื่น ๆ (Others) 

    หมายถึง สํารองที่จดัสรรจากกําไรสทุธิหรอืกําไรสะสม เพื่อการใด ๆ ตามมติ

ที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี ใหแสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปนผล เพื่อขยายกิจการ หรือ

ตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน 
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  22.7.2 ยังไมไดจัดสรร (Unappropriated) 

   หมายถึง กาํไรสะสมและกาํไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจบุันที่คงเหลอืหลังจาก

การจัดสรร ทั้งน้ี ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสมใหแสดงจํานวนเงินไวในเครือ่งหมายวงเลบ็

และเรียกเปน "ขาดทุนสะสม" 

 22.8 หุนทุนซื้อคืน – หุนบุรมิสทิธิ (Treasury share – preferred share) 

  หมายถึง หุนทุนซื้อคืน – หุนบุริมสิทธิ ที่บันทกึบญัชีดวยราคาทุนที่ธนาคารพาณิชยจายเพื่อ

ซื้อหุนบุรมิสทิธิกลบัคืน โดยใหแสดงเปนรายการหักจากสวนของเจาของ ตอจากรายการกาํไร (ขาดทุน) 

สะสม 

          22.9 หุนทุนซื้อคืน – หุนสามญั (Treasury share – common share) 

  หมายถึง หุนทุนซื้อคืน – หุนสามัญ ที่บันทึกบัญชีดวยราคาทุนที่ธนาคารพาณิชยจายเพื่อ

ซื้อหุนสามญักลบัคืน โดยใหแสดงเปนรายการหักจากสวนของเจาของ ตอจากรายการกําไร (ขาดทุน) 

สะสม 

          22.10 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (Non-controlling interest) 

                   หมายถึง สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย เฉพาะสวนที่ไมไดเปนของบริษัทใหญทั้งทางตรง

และทางออมผานทางบริษัทยอยอื่นของบริษัทใหญ ตามทีก่าํหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

23. สวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน (Head office and other branches of 

the same juristic person’s equity) (เฉพาะกรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ) 

 23.1 เงินทุนสุทธิเพื่อดํารงสินทรัพยตามกฎหมาย (Funds brought in to maintain assets 

under the Act)  

           หมายถึง เงินที่นําเขามาจากสํานักงานใหญและหรือสาขาอื่นของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

ซึ่งต้ังอยูนอกประเทศไทยที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน ไมวาจะอยูในรูปเงินทุนหรือเงินกูยืม ทั้งน้ี เงินกูยืมตองเปน

เงินกูยืมตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงกรณีที่สํานักงานใหญเลือกที่จะชดเชยผลขาดทุน

ที่เกดิข้ึนในรปูของเงนินําเขา มลูคาทีเ่พิม่ข้ึน (ลดลง) จากการแปลงคาเงนิที่นําเขา เงินสํารองที่กนัจากกาํไรสุทธิ 

และกําไรสุทธิที่ดํารงอยูในประเทศไทยตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 23.2 บัญชีกับสํานักงานใหญและสาขาอื่นที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน – สุทธิ (Accounts with head 

office and other branches of the same juristic person - net) 

                หมายถึง ยอดสุทธิของบัญชีระหวางกันกับสํานักงานใหญและสาขาอื่น บัญชีระหวางกัน 

ในที่น้ีใหรวมถึงบัญชีเงินฝากทุกประเภท เงินกูยืม และเงินใหกูยืม หากยอดสทุธิบัญชีระหวางกันแสดงยอด 

ที่สาขาเปนเจาหน้ีสํานักงานใหญและสาขาอื่น ใหแสดงเปนรายการหัก 



68 
 

ฝนสป90-บช00003-25611031   

 23.3 องคประกอบอื่นของสวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน 

  หมายถึง 

       23.3.1 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (Appraisal surplus) 

           ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.1    

       23.3.2 สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุน (Revaluation surplus 

(deficit) on investments) 

           ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.2   

  23.3.3 เงินสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงนิสด (สวนที่มปีระสทิธิผล) 

                          ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.3   

                23.3.4 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (Foreign currency Translation) 

                          ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.4               

  23.3.5 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหวัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนอันเน่ืองมาจากความเสี่ยงดานเครดิต 

   ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.5 

  23.3.6 เงินสํารองสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (Provision for employee 

benefits) 

   ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.6 

  23.3.7 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา (Share of other 

comprehensive income of associates and joint venture) 

           ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.7 

  23.3.8 องคประกอบอื่นๆ (Others)  

   ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.6.8 

 23.4 กําไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings) 

  หมายถึง กําไรสะสมทีค่งเหลือหลงัจากการโอนไปใหสํานักงานใหญ ทั้งน้ี ในกรณีที่มียอดดุล

สุทธิเปนผลขาดทุนสะสมใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเลบ็และเรียกเปน "ขาดทุนสะสม" 

 23.5 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (Non- controlling interest)  

 ใหใชความหมายเดียวกับขอ 22.10 
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

1. รายไดดอกเบี้ย (Interest income)  

 1.1 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  

  หมายถึง ดอกเบีย้จากเงนิฝาก บตัรเงินฝาก เงนิใหสินเช่ือ รวมทั้งดอกเบีย้จากเงินใหสินเช่ือตาม

ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน และการรับโอนลูกหน้ีที่ไมเขาขายเปนการขายที่แทจริงตามหลักการบัญชี 

(True Sale) ซึ่งทํากบัคูสัญญาทีเ่ปนธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงนิทุน บริษัทหลกัทรัพย 

บริษัทเครดิตฟองซเิอร สถาบันการเงินเฉพาะกจิทกุแหงยกเวนบรรษัทประกันสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอม 

สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเน่ียน บริษัทประกันชีวิต กองทุนเพื่อการฟนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งต้ังอยูในประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทย

เปนสมาชิก ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่จดทะเบียนและต้ังอยูในตางประเทศ เชน ธนาคารกลาง และ

ธนาคารพาณิชย (Commercial Bank and Investment Bank) 

 1.2 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา  

หมายถึง ดอกเบี้ยรับสุทธิจากเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา รวมถึงดอกเบี้ยรับสุทธิจากเครื่องมือ

ที่ใชในการปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมเพื่อคาดวย 

 1.3 เงินลงทุนในตราสารหน้ี  

       หมายถึง ดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหน้ี ยกเวนท่ีกําหนดใหรวมในขอ 1.2 

 1.4 เงินใหสินเช่ือ  

       หมายถึง ดอกเบี้ย สวนลด และคาธรรมเนียมจากการใหกูยืม ใหเบิกเงินเกินบญัชี ซื้อ ซื้อลด 

หรือรับชวงซือ้ลดต๋ัวเงิน และการใหสินเช่ือในรปูแบบอื่น ยกเวนท่ีกําหนดใหรวมในขอ 1.2 

 1.5 การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน  

       หมายถึง สวนตางของราคาเชาหรือราคาเชาซือ้สินคากบัราคาทุนของสินคาทีเ่ชาหรือเชาซื้อ 

ที่ธนาคารพาณิชยรับรูเปนรายไดในแตละรอบระยะเวลาบญัชี ยกเวนท่ีกําหนดใหรวมในขอ 1.2 

 1.6 อื่น ๆ  

                หมายถึง รายไดดอกเบี้ยทีเ่กิดจากธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตน  

 ทั้งน้ี สําหรบัดอกเบี้ยรับ (จาย) สุทธิจากเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

สําหรับธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารของสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนรายการท่ีมีการปองกัน

ความเสี่ยง (hedged item) ใหรวมอยูในรายไดดอกเบ้ียของสินทรัพยทางการเงินน้ัน 
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2. คาใชจายดอกเบี้ย (Interest expenses) 

 2.1 เงินรับฝาก  

      หมายถึง ดอกเบี้ยจายสําหรบัเงินรับฝากประเภทตาง ๆ 

 2.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  

      หมายถึง ดอกเบี้ยจายสําหรับเงินรับฝาก เงินกูยืม รวมทั้งดอกเบี้ยจากการกูยืมตามธุรกรรมซื้อคืน

ภาคเอกชน และการขายลูกหน้ีที่ไมเขาขายเปนการขายที่แทจริงตามหลักการบัญชี (True sale) ซึ่งทํากบัคูสญัญา

ที่เปนธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลกัทรพัย บริษัทเครดิตฟองซเิอร 

สถาบันการเงินเฉพาะกจิทกุแหงยกเวนบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม สหกรณออมทรพัย 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเน่ียน บริษัทประกันชีวิต กองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบ

สถาบันการเงิน ซึง่ต้ังอยูในประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยเปนสมาชิก ธนาคารหรอื

สถาบันการเงินอื่นทีจ่ดทะเบียนและต้ังอยูในตางประเทศ เชน ธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย 

(Commercial Bank and Investment Bank)            

2.3 เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 

      หมายถึง เงินที่ธนาคารพาณิชยตองนําสงใหแกสถาบันคุมครองเงินฝากเพื่อคํ้าประกันเงินฝาก

ตามที่กฎหมายกําหนด  

 2.4 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม   

      หมายถึง ดอกเบี้ย และสวนลดจากการกูยืมเงินในรูปแบบตาง ๆ 

 2.5 อื่น ๆ 

                หมายถึง คาใชจายดอกเบี้ยทีเ่กิดจากธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ําหนดไวขางตน  

 ทั้งน้ี สําหรับดอกเบี้ย (รับ) จายสุทธิจากเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

สําหรับธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยง 

(hedged item) ใหรวมอยูในคาใชจายดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินน้ัน 

3. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ (Fees and service income) 

 3.1 การรับรอง รับอาวัล และคํ้าประกัน (Acceptances, aval and guarantees) 

      หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการรับรองต๋ัวเงิน รับอาวัลต๋ัวเงิน การคํ้าประกนั

การกูยืมเงิน การคํ้าประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดต๋ัวเงิน และการสลักหลงัต๋ัวเงินทีผู่รับสลักหลงั

มีสิทธิไลเบี้ย 

 3.2 อื่น ๆ (Others) 

  หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการใหบริการอืน่ ๆ แกลูกคา ไดแก 

           - การออกเล็ตเตอรออฟเครดิต 
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           - การโอนเงินและเรียกเกบ็เงิน 

           - การใหบริการบัตรเครดิต บัตรเอทีเอม็ และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

           - การประกอบธุรกจิหรอืการใหบรกิารทีธ่นาคารแหงประเทศไทยอนุญาตตามมาตรา 36 

แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เชน การดูแลและการเก็บรักษาหลักทรัพย การเปนผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวม การจัดการออก การจัดจําหนาย และการคาตราสารหน้ี คานายหนาจาก

ธุรกิจการเปนตัวแทนขายประกันภัย 

           - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค คารักษาบัญชีเงินฝาก คาสํารวจหลักทรัพย การใหเชาตูนิรภัย 

และการใหเชาอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหน้ี แตไมรวมรายไดจากการใหเชาอาคารสถานที่ของ

ธนาคารพาณิชยซึ่งกําหนดใหนําไปหักจากคาใชจายตามรายการที ่9.3  

           - การคํ้าประกันอื่นนอกจากทีก่ลาวไวในรายการที่ 3.1 

4. คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (Fees and service expenses) 

 หมายถึง คาธรรมเนียมและคาบรกิารที่ธนาคารพาณิชยจายไปเพื่อประโยชนในการใหบรกิารแกลูกคา 

เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพ คาธรรมเนียมในการเรียกเกบ็เงนิเพือ่ลกูคาที่ธนาคารพาณิชยไดจายใหแกผูเรยีกเกบ็ 

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบริการจากลูกคาไมเกินจาํนวนเงินที่จายจริง 

ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ แตถาเรียกเกบ็ไดสูงกวาจํานวนที่จายจริงใหแสดงเปนรายได

ทั้งจํานวนในรายการที่ 3 

5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

(Gains (losses) on financial instruments measured at fair value through profit or 

loss) 

 หมายถึง รายการดังตอไปน้ี 

         5.1 กําไร (ขาดทุน) จากการจาํหนาย การวัดมลูคายุติธรรม หรอืการโอนเปลีย่นประเภทของสินทรัพย

ทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมลูคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน กําไร (ขาดทุน) จากการจายเพ่ือโอน 

หรือการวัดมูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินเพ่ือคา และกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรม 

ของอนุพันธเพื่อคาและอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลัก 

 5.2 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศ และจากการแปลงคาของสินทรัพยและ

หน้ีสินทีเ่ปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท 

 5.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่

กําหนดใหวัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม

ของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดานเครดิตของหน้ีสินน้ัน หากการ

แสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทําใหมีความไมสอดคลอง

อยางมีนัยสําคัญในการวัดมูลคาหรือการรับรูรายการ (accounting mismatch) 

 5.4 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการตัดรายการเครื่องมือทางการเงินที่กาํหนดใหวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
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 5.5 รายไดดอกเบ้ียจากสินทรัพยทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม และ

คาใชจายดอกเบี้ยจากหน้ีสินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

 5.6 กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง หมายถึง รายการดังตอไปน้ี 

           (1) การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม 

                - กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมลูคายุติธรรมเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยง และรายการที่

มีการปองกันความเสี่ยง  

           (2) การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 

               - กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยง เฉพาะสวน

ที่ไมมีประสิทธิผล 

                - กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงและรายการท่ีมีการ

ปองกันความเสี่ยงเมื่อการปองกันความเสี่ยงสิ้นสุด  

  ทั้งน้ี รายการดังกลาวใหแสดงยอดสุทธิของผลกําไรที่หักผลขาดทุนแลว ในกรณีที่ยอดสุทธิ

เปนผลขาดทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครือ่งหมายวงเลบ็ 

6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (Gains (losses) on investments) 

 หมายถึง รายการดังตอไปน้ี  

 6.1 กําไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย ซึง่รวมถึง

เงินลงทุนในลูกหน้ีที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนดังกลาวดวย 

           6.2 กําไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

          6.3 ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

7. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profit (loss) from investments 

for using equity method) 

 หมายถึง สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทที่ธนาคารพาณิชยถือไว และเขาขายตาม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของที่ตองบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตาม

วิธีสวนไดเสีย เฉพาะกรณีการจัดทํางบการเงินรวมเทาน้ัน 

8. รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ (Other operating income) 

 หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ นอกจากทีก่ําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1 รายการที ่3 และ

รายการที่ 5 – 7  

 ทั้งน้ี ใหรวมถึงคาความนิยมติดลบที่เกิดข้ึนจากการรวมกิจการ รายไดเงินปนผลทั้งหมดที่ไดรบั

จากเงินลงทุนทกุประเภท และกําไรอื่น เชน กําไรจากการขายทรพัยสินรอการขายและสินทรพัยอื่น ในกรณีที่มี

คาใชจายในการขายหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสทุธิ 

กรณีที่ยอดสุทธิของแตละรายการเปนผลขาดทุนใหนําไปแสดงไวในรายการที่ 9.5           
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 ในกรณีที่รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ รายการใดมีจํานวนต้ังแตรอยละ 20 ของยอดรวมรายได

จากการดําเนินงานอื่น ๆ ใหแสดงรายไดจากการดําเนินงานน้ันเปนรายการแยกตางหาก โดยแสดงไวใน

ลําดับตอจากรายการที่ 7 

9. คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (Other operating expenses) 

 9.1 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (Employee’s expenses) 

  หมายถึง เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา โบนัส เงินบําเหน็จ เงินเพิ่มคาครองชีพ ผลประโยชน

ของพนักงาน เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสวนที่ธนาคารพาณิชยเปนผูจายให เงนิชวยเหลอืเพื่อสวัสดิการ 

ภาษีเงินไดที่ธนาคารพาณิชยออกให และเงินอื่นที่ธนาคารพาณิชยจายใหแกพนักงานและลูกจาง 

 9.2 คาตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration) 

  หมายถึง เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่จายใหกรรมการตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติ 

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

 9.3 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอปุกรณ (Premises and equipment expenses) 

  หมายถึง คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ขาดทุนจากการดอยคา คาเชา คาซอมแซม คาบริการ

ในการบาํรงุรกัษา คาเบีย้ประกนัภัย คาภาษีที่ดินและโรงเรือน คานํ้าประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาวัสดุ

ของใช และคาใชจายอืน่เฉพาะสวนทีเ่กี่ยวกบัอาคารสถานที่ อุปกรณ เครือ่งใชสาํนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องตกแตงติดต้ัง ยานพาหนะ และสทิธิการเชา 

       ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชยมรีายไดจากการใหเชาอาคารสถานที่ของธนาคารพาณิชยน้ัน ใหนํา

รายไดคาเชามาหกัจากคาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานทีเ่พือ่แสดงยอดสทุธิ เวนแตรายไดจากการใหเชาตูนิรภัย 

ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที ่3.2 

 9.4 คาภาษีอากร (Taxes and duties) 

  หมายถึง คาภาษีอากรตาง ๆ เชน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีปาย อากรแสตมป แตไมรวมถึงภาษี

เงินไดนิติบุคคล ซึง่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 12 ภาษีที่ดินและโรงเรือนสําหรับที่ทําการ ซึ่งกาํหนดให

แสดงไวในรายการที่ 9.3 และภาษีเงินไดที่ธนาคารพาณิชยออกใหแกพนักงาน ลูกจางและกรรมการ  

ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 9.1 และ 9.2 แลว  

 9.5 อื่น ๆ (Others) 

  หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 รายการที่ 4 

และรายการที่ 9.1 - 9.4  

  ทั้งน้ี ใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกบัคาความนิยมและสินทรพัยไมมีตัวตนอื่น ซึง่หมายถึง คาใชจาย

จากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยน้ัน ตามที่
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กําหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วของ รวมถึงขาดทุนจากการดอย

คาที่เกิดข้ึน 

  นอกจากน้ี ใหรวมถึงคาธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เชน คาสอบบัญชี คาที่ปรึกษาทางการเงิน 

คาทนายความ เปนตน และใหรวมผลขาดทุนอื่น เชน ผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน ผลเสียหาย

จากลูกหน้ีที่แสดงเปนสนิทรพัยอื่นในงบแสดงฐานะการเงินทีไ่มสามารถเรียกเกบ็ได ขาดทนุจากการดอยคา

และขาดทนุจากการขายทรพัยสนิรอการขายและสินทรพัยอืน่ ในกรณีที่มกีําไรจากการขายสินทรพัยดังกลาว

ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิของแตละรายการเปนผลกําไรใหนําไปแสดง

ไวในรายการที่ 8  

  ในกรณีที่คาใชจายอื่นรายการใดมจีํานวนต้ังแตรอยละ 20 ของยอดรวมคาใชจายอื่น ให

แสดงคาใชจายน้ันเปนรายการแยกตางหาก โดยแสดงไวในลาํดับตอจากรายการที ่9.4  

10. ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) 

หมายถึง ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา (12-month 

expected credit loss) และผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทาง

การเงิน (lifetime expected credit loss) ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย

และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตาม

สัญญาเชา สินทรัพยตามสัญญา รวมท้ังภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน 

รวมท้ังผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ  

11. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (Profit (loss) from operating before income 

tax expense) 

หมายถึง ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย หลังหักผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น แตกอนหักภาษีเงินได หากมผีลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเลบ็ 

12. ภาษีเงินได (Income tax expense) 

หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณข้ึนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

13. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) 

หมายถึง กําไร (ขาดทุน) หลงัจากหักภาษีเงินไดแลว หากมผีลขาดทุนสทุธิใหแสดงจํานวนเงินไวใน

เครื่องหมายวงเลบ็ 

14. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น (Other comprehensive income) 

หมายถึง รายการรายไดและคาใชจาย (รวมถึงการปรบัปรงุการจัดประเภทรายการใหม) ซึ่งมาตรฐาน

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
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 14.1 รายการทีจ่ัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง  

 14.1.1 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีดวยมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Gains (losses) on investments in debt instruments at fair value 

through other comprehensive income)  

   หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีเก่ียวของ  

   14.1.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมลูคายุติธรรมเครื่องมือทีใ่ชสําหรับการปองกันความ

เสี่ยงในกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash flow hedges) 

    หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมเครื่องมอืที่ใชปองกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด เฉพาะสวนที่มีประสิทธิผล ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวของ 

   14.1.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ 

(Gains (losses) from translating the financial statements of a foreign operation) 

    หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงนิจากการดําเนินงานในตางประเทศ 

รวมถึงกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหนวยงานตางประเทศ เฉพาะสวนท่ีมีประสิทธิผล ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ          

   14.1.4 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคาสําหรบัรายการทีจ่ัด

ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Share of other comprehensive income 

of associates and joint venture will be reclassified subsequently to profit or loss)  

    หมายถึง สวนแบงกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นตามวิธีสวนไดเสยีที่ไดรบัจากบริษัทรวม

และการรวมคา (เฉพาะกรณีการจัดทํางบการเงินรวม) สําหรบัรายการทีจ่ัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลงั ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ 

   14.1.5 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับรายการที่

จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income tax relating to components of 

other comprehensive income will be reclassified subsequently to profit or loss)  

   หมายถึง ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกบัองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่สําหรบั

รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง ซึ่งคํานวณข้ึนตามทีก่ําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวของ 
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 14.2 รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

   14.2.1 การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย (Changes in revaluation 

surplus)  

    หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ตามทีก่ําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

   14.2.2 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Gains (losses) on investments in equity instruments 

designated at fair value through other comprehensive income)  

    หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   14.2.3 กําไร (ขาดทุน) จากหน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุนอันเน่ืองมาจากความเสี่ยงดานเครดิต (Gains (losses) on financial liabilities 

designated at fair value through profit or loss)  

    หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหน้ีสินทาง

การเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เฉพาะสวนท่ีเปนผลจากการ

เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดานเครดิตของหน้ีสินทางการเงินน้ัน 

   14.2.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

โครงการผลประโยชนของพนักงาน (Actuarial gains (losses) on defined benefit plans)  

    หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรบัโครงการผลประโยชนของพนักงาน ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวของ 

   14.2.5 สวนแบงกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่ในบริษัทรวมและการรวมคาสําหรับรายการที่ไม

จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Share of other comprehensive income 

of associates and joint venture will not be reclassified subsequently to profit or loss)  

    หมายถึง สวนแบงกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นตามวิธีสวนไดเสยีที่ไดรบัจากบริษัทรวม

และการรวมคา (เฉพาะกรณีการจดัทํางบการเงินรวม) สําหรบัรายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลงั ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ 

   14.2.6 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นสําหรับรายการ 

ที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income tax relating to components 

of other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss)  
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   หมายถึง ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นสําหรบั

รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง ซึ่งคํานวณข้ึนตามทีก่ําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วของ  

15. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม (Total comprehensive income)  

 หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 13 และ 14 ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ  

16. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss) attributable) 

 หมายถึง การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปใหแกผูถือหุน โดยแยกแสดงตามที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วของ ดังน้ี 

 16.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ 

 16.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

17. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income attributable) 

  หมายถึง การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมใหแกผูถือหุน โดยแยกแสดงตามทีก่ําหนดใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ ดังน้ี 

          17.1 สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ 

          17.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

18. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ (Earnings per share of parent company) 

        18.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน (Basic earnings per share) 

        วิธีการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานใหเปนไปตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 

           18.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรบัลด (Diluted earnings per share) 

        วิธีการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของ 
 



 

 

คำถาม-คำตอบ แนบท้ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2561 
เรื่อง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ 

และบริษัทโฮลดิ้งท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

ข้อ คำถาม คำตอบ 

เรื่องท่ัวไป 

1 ในการจัดทำงบการเงิน สามารถเพ่ิม
รายการนอกเหนือจากท่ี ธปท. กำหนด 
ได้หรือไม่ 

การเพ่ิมรายการนอกเหนือจากท่ี ธปท. กำหนดสามารถ
ทำได้ หากเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่การแสดงรายการจะต้องถูกต้อง
ตามประเภทและลักษณะของรายการนั้น โดยการแสดง
รายการต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้อง 

2 การประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย  
ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ 
สง. จำเป็นจะต้องปิดประกาศไว้บนกระดาน
ปิดประกาศเท่านั้นหรือไม่ สามารถเก็บไว้
ในแฟ้มเอกสารและตั้งไว้บนเคาท์เตอร์ 
หรือเปิดเผยในรูปแบบของ QR Code 
ได้หรือไม่ 
(วันที่ 14 ธันวาคม 2564) 
 

 

ธปท. กำหนดให้ประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย  
ณ สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ สง.  
ดังนั้น ในทางปฏิบัติ สง. อาจปิดประกาศไว้ที่กระดาน
ปิดประกาศ หรือใส่แฟ้มเอกสารวางไว้บนเคาท์เตอร์
ในที่เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานก็ได้ หรือสามารถ
เปิดเผยงบการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน
สาขาก็ได้ เช่น ผ่านหน้าจอของคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ โดยอาจมี QR Code 
เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวได้สะดวกยิ่งข้ึนได้  
ทั้งนี้ การประกาศไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะต้องเป็นที่ชัดแจ้ง
แก่ลูกค้าทั่วไปว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของ สง. 
และ สง. ยังต้องสามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
สามารถติดตามหรือพิจารณาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและทันเวลา  

3 ในการประกาศงบการเงินของสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศต่อสาธารณชน หรือ 
การเผยแพร่งบการเงินลงบนเว็บไซต์ 
จำเป็นจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทยหรือไม่ 
โดยเฉพาะกรณีที่สาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
เผยแพร่งบการเงินของตนในเว็บไซต์ของ
สำนักงานใหญ่ จะสามารถจัดทำเป็น
ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 

งบการเงินของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ ที่ประกาศต่อ
สาธารณชนหรือเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์จะต้องจัดทำเป็น
ภาษาไทย เนื่องจากผู้ใช้งบการเงินส่วนใหญ่คือผู้ที่อยู่ใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
สามารถกำกับทุกรายการด้วยภาษาอังกฤษ หรือ
นำเสนองบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมได้ 
 



2 

 

ข้อ คำถาม คำตอบ 

4 รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับนี้ 
ใช้บังคับกับบริษัทลูกในกลุ่ม Full 
Consolidation ตามหลักเกณฑ์การกำกับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินด้วยหรือไม่ 
 

รูปแบบงบการเงินที่ ธปท. กำหนดตามประกาศฉบับนี้ 
ใช้บังคับกับ สง. (คือ ธพ. ไทย / ธย. / สาขาของ ธพ. 
ตปท. / บง. / บค.) และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเท่านั้น 
สำหรับงบการเงินของบริษัทลูกในกลุ่ม Full 
Consolidation ให้ถือปฏิบัติตามท่ีหน่วยงานกำกับดูแล
เฉพาะของกิจการนั้นกำหนด เช่น บริษัทลูกที่ประกอบ
ธุรกิจเช่าซื้อ (Leasing) จะต้องจัดทำงบการเงินตาม
รูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด 

5 รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับนี้  
ใช้บังคับกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) 
ด้วยหรือไม่ 
(วันที่ 14 ธันวาคม 2564) 
 

รูปแบบงบการเงินที่ ธปท. กำหนดตามประกาศฉบับนี้ 
โดยนัยแล้วถือว่าใช้บังคับกับ บบส. ด้วย เนื่องจาก 
พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อำนาจ ธปท. ในการกำหนดรูปแบบ
งบการเงินสำหรับ บบส. ซึ่ง ธปท. ได้ออกประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ 
กำหนดให้ บบส. ใช้รูปแบบงบการเงินตามที่ ธปท. กำหนด
สำหรับบริษัทเงินทุนตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยการจัดทำ
และการประกาศงบการเงินของบริษัทเงินทุนและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ยกเว้นกรณี บบส. ซึ่งเป็น NPAEs ที่ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้นำรูปแบบงบการเงิน
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 
เรื่อง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 มาใช้โดยอนุโลม 

6 การจัดทำงบการเงินรวมตามหลักเกณฑ์
การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
จะต้องปฏิบัติโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่
มาตรฐานการบัญชีกำหนดใช่หรือไม่  
มีข้อยกเว้นอื่นที่แตกต่างกันหรือไม่ ได้แก่
อะไรบ้าง 

วิธีการในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับงบการเงิน
ตามประกาศฉบับนี้เป็นวิธีการจัดทำตามหลักการที่
มาตรฐานการบัญชีกำหนด ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี 
สำหรับวิธีการจัดทำงบการเงินรวมที่ต้องส่งให้ ธปท. 
ตามหลักเกณฑก์ารกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้น 
เป็นวิธีการจัดทำตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี
เช่นกัน แต่มีความแตกต่างในเรื่องของจำนวนบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จะต้องนำมาจัดทำงบการเงินรวม 
เนื่องจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีความแตกต่างกับหลักการของมาตรฐานการบัญชีใน
บางประเด็น เช่น หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
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ทางการเงินจะไม่นำข้อมูลของบริษัทลูกที่เป็นบริษัท
ประกันภัยมาจัดทำงบการเงินรวม แต่จะนำเงินลงทุน
ในบริษัทประกันภัยไปหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

7 เนื่องจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ได้ถูกยกเลิก
และมีสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) 
มาทดแทนแล้ว ทำไมจึงยังคงกำหนดให้
ต้องแสดงรายการที่ทำกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
ไว้ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

ธปท. ยังคงต้องกำหนดให้มีการแสดงรายการที่ทำกับ
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ดังกล่าวไว้ใน “รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน” เนื่องจาก สง. บางแห่งยังคงมีธุรกรรมที่
ทำกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ อยู่ 
 

8 1. อนุพันธ์ที่ สง. ทำขึ้นและจัดเป็นธุรกรรม
เพ่ือการธนาคาร (Banking book) จะแสดง
รวมไว้ในรายการสินทรัพย์ / หนี้สินอนุพันธ์
เพ่ือค้าได้หรือไม่อย่างไร  
2. อนุพันธ์ที่นำไปใช้ในการป้องกันความเสี่ยง
ให้บันทึกบัญชีอย่างไร  
(วันที่ 14 ธันวาคม 2564) 
 
 

กรณีของอนุพันธ์ ให้พิจารณาแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีอนุพันธ์ที่ไม่ได้ใช้เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง จะถือ
เป็นอนุพันธ์เพ่ือค้า ซึ่งต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (MtM) 
และรับรู้ส่วนปรับมูลค่าที่มีผลเป็นกำไรหรือขาดทุนไว้ใน
รายการสินทรัพย์ / หนี้สินอนุพันธ์ 
2. กรณีอนุพันธ์ที่ใช้เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง ให้แยก
พิจารณา ดังนี้ 
 2.1 กรณีใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge 
Accounting) ให้บันทึกบัญชีตามวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ละประเภท ได้แก่ การป้องกัน
ความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ยงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
 2.2 กรณีที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบพลวัต 
(Dynamic risk management) ให้ปฏิบัติตาม
วิธีการบัญชีที่ใช้อยู่ปัจจุบันจนกว่าจะมีข้อกำหนด 
ในเรื่องดังกล่าวออกใช้ 

9 หาก สง. มิได้วัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to 
Market – MtM) อนุพันธ์ทุกวัน จะบันทึก
มูลค่าในรายการสินทรัพย์ / หนี้สินอนุพันธ์
อย่างไร 

มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ สง. ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม 
(MtM) อนุพันธ์ทุกวันสิ้นงวดที่ต้องจัดทำงบการเงิน 
อย่างไรก็ตาม สง. ที่ทำธุรกรรมอนุพันธ์ จะต้องถือปฏิบัติ
ในเรื่องการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามที่กำหนดใน
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ด้วย 
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10 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม สง. ต้องแยก
อนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลักหรือไม่ 
และมีวิธีการวัดมูลค่าอย่างไร 
(วันที่ 14 ธันวาคม 2564) 
 
 

ให ้สง. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง 
การวัดมูลค่ายุติธรรม (TFRS 13)  โดยการวัดมูลค่า
อนุพันธ์แฝงอ้างอิงตาม TFRS 9 ย่อหน้า 4.3 ในกรณีที่
สัญญาหลักเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ 
TFRS 9 ให้ สง. พิจารณาทั้งสัญญา โดยรวมสัญญา
หลักที่ไม่ใช่อนุพันธ์และอนุพันธ์แฝง เพื่อจัดประเภท
รายการและวัดมูลค่า อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สัญญาหลัก
ไม่ใช่สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ TFRS 9 
จะต้องแยกอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลัก ทั้งนี้ 
หาก สง. ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝง
แยกออกจากสัญญาหลักได้อย่างน่าเชื่อถือ สง. จะต้อง
เลือกกำหนดให้ท้ังสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรหรือขาดทุน (Designated FVTPL)  

11 รายการองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
ทั้งที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน (รายการ 
22.6) และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจ้าของ ประกอบด้วยรายการใดบ้าง 

รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ทั้งที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน (รายการ 22.6) และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยรายการ
หลัก 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ส่วนที่ถือเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other 
Comprehensive Income) ซึ่งภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ปัจจุบัน ได้แก่ รายการตามที่อธิบายอยู่ในคำอธิบาย
ความหมายของรายการของงบแสดงฐานะการเงิน  
ข้อ 22.6.1-22.6.7 
 ทั้งนี้ หากในอนาคตมีมาตรฐานการบัญชีใหม่ หรือ
มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
ซึ่งทำให้มีรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมเติม 
ให้ สง. เปิดเผยรายการดังกล่าวเป็นการเพ่ิมเติมแยก
ต่างหาก ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27 และ
แยกแสดงรายการดังกล่าวเป็นรายการต่างหากในงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
2. รายการอ่ืนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็น
เจ้าของ (Owner Changes) ซึ่งได้แก่ รายการตามท่ี
อธิบายอยู่ในคำอธิบายความหมายของรายการของงบ
แสดงฐานะการเงิน ข้อ 22.6.8 ตัวอย่างเช่น รายการที่
รับรู้ในส่วนของเจ้าของที่เกิดจากส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
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จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ส่วนเกิน 
(ต่ำกว่า) มูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย และการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือ รายการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้ต้องแยก
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบ
งบแสดงฐานะการเงินนี้ ซึ่งได้แก่ รายการทุนเรือนหุ้น 
(รายการ 22.1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (รายการ 
22.2) ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (รายการ 22.3) และ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน (รายการ 22.4-22.5) 

12 กรณีท่ี สง. มีภาระหนี้สินที่เกิดจากการ
บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 อยู่ 2 ส่วน ได้แก่ 
1. ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น วันลาพักร้อน
ค้างจ่าย และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
2. โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน 
สง. จะต้องแสดงรายการภาระหนี้สิน
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงานทั้งหมดไว้ในงบกระแสเงินสด
หัวข้อ "ประมาณการหนี้สิน" ใช่หรือไม่ 
หรือควรแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ระยะสั้นไว้ในหัวข้อ “หนี้สินอ่ืน” 

ภาระหนี้สินจากผลประโยชน์ของพนักงานที่เป็น
ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น ค่าจา้งค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย 
เงินสบทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย หรือวันลาพักร้อน
ค้างจ่าย ถือเป็นรายการค้างจ่ายปกติ (บันทึกตาม
เกณฑ์คงค้าง ไม่ต้องใช้ Actuarial ในการคำนวณ) 
ดังนั้น ให้แสดงรายการดังกล่าวไว้ในหัวข้อ “หนี้สินอ่ืน” 
สำหรับผลประโยชน์ระยะยาวภายหลังออกจากงานให้
แสดงไว้ในหัวข้อ “ประมาณการหนี้สิน” ตามที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 กำหนด 
 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 
เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้ในการจัดทำ
งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลให้ธนาคาร
อาจแสดงรายการเพิ่มเติม เช่น สินทรัพย์
สิทธิการใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการแสดง
รายการ เช่น สิทธิการเช่า ซึ่งจะถูกนำไป
รวมในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
ในแต่ละประเภท ทำใหแ้ตกต่างจากรายการ
ที่กำหนดอยู่ในแบบงบการเงินตามประกาศ
ฉบับนี้ ธนาคารควรถือปฏิบัติอย่างไร 
(วันที่ 14 ธันวาคม 2564) 

ธปท. กำหนดรูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้ธนาคารทุกแห่งถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชี
มีการปรับปรุงแก้ไขให้ต้องแสดงรายการที่แตกต่าง
จากรูปแบบที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ธนาคาร
ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่มีผล
ใช้บังคับในแต่ละช่วงเวลา ตามนัยของข้อ 4 วรรค 2 
ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ธปท. จะได้ปรับปรุงรูปแบบ
ให้สอดคล้องกันต่อไป 
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งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

14 คำอธิบายรายการที่ 1 รายได้ดอกเบี้ย  
ข้อย่อย 1.2 เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า 
หมายถึงรายการใดบ้าง 

ตัวอย่างของรายได้ดอกเบี้ย ตามคำอธิบายรายการที่ 1 
ข้อย่อย 1.2 เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า เช่น ดอกเบี้ยรับ
จากตราสารหนี้ที่ถือไว้เพ่ือค้า และดอกเบี้ยรับ/จ่ายสุทธิ
จากอนุพันธ์ที่ใช้การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ของธุรกรรมเพ่ือค้า 

15 ตามท่ีกำหนดในคำอธิบายรายการที่ 1 
รายได้ดอกเบี้ยว่า ให้แสดงรายการ
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย) สุทธิจากเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของ
ธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร รวมอยู่
ในรายได้ดอกเบี้ยของแต่ละรายการที่เป็น 
Hedged Items นั้น ขอสอบถามว่า กรณี
ของการทำ Portfolio Hedge จะให้แสดง
รายการดอกเบี้ยสุทธิอย่างไร 

สำหรับดอกเบี้ยรับ (จ่าย) สุทธิทีเ่กิดจากเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชี
เพ่ือการธนาคารในกรณีการทำ Portfolio Hedge  
ให้เปิดเผยแยกเป็นรายการต่างหาก (ไม่นำไปรวมในข้อ 
“อ่ืน ๆ”) โดยต้องระบุประเภทของรายการให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ หากยอดสุทธิเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จะต้องแสดงเป็น
รายการหัก 

16 ตามท่ีกำหนดในคำอธิบายรายการที่ 2 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยว่า ให้แสดงรายการ
ดอกเบี้ย (รับ) จ่ายสุทธิจากเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของ
ธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร รวมอยู่
ในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของแต่ละรายการที่เป็น 
Hedged items นั้น ขอสอบถามว่า กรณี
ของการทำ Portfolio Hedge จะให้แสดง
รายการดอกเบี้ยสุทธิอย่างไร 

สำหรับดอกเบี้ยรับ (จ่าย) สุทธิที่เกิดจากเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมในบัญชี
เพ่ือการธนาคารในกรณีการทำ Portfolio Hedge 
ให้เปิดเผยแยกเป็นรายการต่างหาก (ไม่นำไปรวมในข้อ 
“อ่ืน ๆ”) โดยต้องระบุประเภทของรายการให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ หากยอดสุทธิเป็นรายได้ดอกเบี้ย จะต้องแสดงเป็น
รายการหัก 
 

17 ดอกเบี้ยรับ/จ่ายสุทธิจากอนุพันธ์เพ่ือค้า 
จะต้องนำไปแสดงไว้ในรายการใด ในงบ
กำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ดอกเบี้ยรับ/จ่ายสุทธิจากอนุพันธ์เพ่ือค้า ให้แสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของรายการที่ 5 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรหรือขาดทุน โดยถือว่าเป็นรายการภายใต้ข้อย่อย 5.1 
ของคำอธิบายรายการ 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

18 สง. สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงในการวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis) แทน 
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงาน
ประจำปี (Annual Report) ได้หรือไม่ 

การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงในส่วนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น อย่างต่ำต้องเป็นไปตามที่
มาตรฐานการบัญชีหรือ ธปท. กำหนด 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 

19 จากคำถาม-คำตอบแนบท้ายแนวนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ระบุว่า “ข้อมูลเชิงคุณภาพ อนุญาตให้
เปิดเผยไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงาน
ประจำปี เช่น Management Discussion 
and Analysis ซึ่งไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีได้ โดยให้เปิดเผยปีละครั้ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความถี่ในการเปิดเผย
รายงานประจำปี” ดังนั้น หาก สง. เลือกท่ี
จะเปิดเผยข้อมูลสภาพคล่องเชิงคุณภาพ
ใน Management Discussion and 
Analysis แล้ว สง. ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตามประกาศ ธปท. 
ว่าด้วยการจัดทำและการประกาศงบการเงิน
ของ ธพ. และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ใช่หรือไม่  

การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพของการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องนั้น ให้พิจารณาดังนี้ 
1. การเปิดเผยข้อมูลตามแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตาม
ข้อกำหนดของ ธปท. ซึ่งได้มีการอนุโลมให้ สง. เปิดเผย
ข้อมูลเฉพาะในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพไว้ในส่วนอื่น ๆ 
ของรายงานประจำปี ที่ไม่ใช่งบการเงินได้ เช่น เปิดเผย
ไว้ใน Management Discussion and Analysis ซึ่ง
ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก็ได้ 
2. การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยการจัดทำ
และการประกาศงบการเงินของ ธพ. และบริษัทโฮลดิ้ง
ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลตามขอบเขตที่มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนด 
ดังนั้น หากข้อมูลเชิงคุณภาพใดที่ได้นำไปเปิดเผยไว้ใน 
Management Discussion and Analysis เป็นข้อมูล
เดียวกับที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด สง. ยังคงต้อง
นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินด้วย 

20 ในกรณีที่ สง. ทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่มี
ความเสี่ยงทั้งด้านอัตราดอกเบี้ยและ 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น Cross Currency 
Interest rate Swap ธนาคารควรเลือก
เปิดเผยข้อมูลตามประเภทความเสี่ยงใด 

การเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของความเสี่ยงนั้น  
ให้พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกรรมเป็นหลัก  
เช่น ธุรกรรม Cross Currency Interest rate Swap 
จัดอยู่ในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในส่วนของ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

21 การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
(TFRS 8) ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ อาจมีเนื้อหาบางส่วนที่
ซ้ำซ้อนกับข้อมูลฐานะและผลการดำเนนิงาน
ที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและ
ต่างประเทศที่ ธปท. กำหนดใหเ้ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ส่วนที่ 5.4 
ข้อมูลเพ่ิมเติม ข้อ 35) เพ่ือลดความซ้ำซ้อน
ดังกล่าว สง. จะเปิดเผยข้อมูลตาม TFRS 8 
ทดแทนการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ธปท. กำหนดได้หรือไม่ 

สง. สามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลตาม TFRS 8 ได้ 2 ลักษณะ 
คือ 
(1) สง. อาจเปิดเผยข้อมูลฐานะและผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด และรูปแบบทางภูมิศาสตร์
ตาม TFRS 8 หรือ 
(2) สง. เปิดเผยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตาม TFRS 8 เพื่อ
ทดแทนการเปิดเผยข้อมูลฐานะและผลการดำเนินงานที่
สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ตามที่ ธปท. กำหนด อย่างไรก็ดี สง. ต้องเปิดเผยรายการ
ยอดรวมรายได้จากการดำเนินงาน (Total operating 
income) ยอดรวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 
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 (Total operating expense) และกำไร (ขาดทุน) 

จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (Operating Profit 
before income tax) แยกเป็นธุรกรรมในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นรายการขั้นต่ำด้วย เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถติดตาม เปรียบเทียบ และกระทบยอดกับข้อมูล
ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้ 
นอกจากนั้น หากมีความจำเป็น ธปท. อาจให้ สง. นำส่ง
ข้อมูลเพ่ิมเติมให้ ธปท. ในภายหลัง 

22 เหตุใด ธปท. จึงกำหนดให้เปิดเผยเฉพาะ
รายการวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้
ถอน (Overdraft) ในรายการภาระผูกพันอ่ืน 
ภายใต้หัวข้อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
และหาก สง. มีรายการวงเงินที่ยังไม่ได้
เบิกใช้ในลักษณะอื่น ๆ จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลอย่างไร 

การที่ ธปท. กำหนดให้ สง. เปิดเผยเฉพาะรายการวงเงิน
เบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน เนื่องจากการให้วงเงิน
ดังกล่าวทำให้ สง. มีภาระผูกพันกับลูกค้า ซึ่งลูกค้า
สามารถเบิกถอนได้ตลอดเวลา โดยที่ สง. ไม่สามารถ
ทราบล่วงหน้าได้ว่า ลูกค้าจะมาใช้วงเงินที่มีอยู่เมื่อใด 
ในขณะที่หากเป็นเงินให้สินเชื่อประเภทอ่ืน สง. จะทราบ
กำหนดเวลาที่ลูกค้าจะเบิกถอนล่วงหน้าได้ 
ทั้งนี้ หาก สง. มีรายการวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ใน
ลักษณะอ่ืน ๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังนี้ 
(1) กรณีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้แบบ committed line 
ให้เปิดเผยในหัวข้อ “อ่ืน ๆ” 
(2) กรณวีงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้แบบ uncommitted line 
ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล 
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