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ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  1 มกราคม 2562

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 19,548 38,091 44,101

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8 1,351,991 12,478,238 1,800,160

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 21,814,444 - -

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10 19,027,800 18,175,524 13,504,853

เงินลงทุนสุทธิ 11 20,479,321 26,302,873 30,087,295

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 12 19,360,163 25,555,626 25,083,728

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 13 44,015 44,973 19,016

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้สุทธิ 14 79,478 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,686 34,086 54,491

ลูกหนีจากการคา้หลกัทรัพย์ 1,054,539 223,007 465,060

ลูกหนีตามสัญญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ - 207,507 136,378

สินทรัพยอ์ืน 16 97,925 82,158 96,465

รวมสินทรัพย์ 83,342,910 83,142,083 71,291,547

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  1 มกราคม 2562

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกัน

หนีสิน

เงินรับฝาก 17 36,199,905 39,678,538 30,111,895

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 18 1,558,506 2,214,797 3,414,759

หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 803,046 909,206 853,014

หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 19 83,626 - -

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 10 17,626,013 16,729,744 11,381,958

หนีสินตามสัญญาเช่า 20 79,718 - -

ประมาณการหนีสิน 21 123,926 105,210 85,183

เจา้หนีจากการคา้หลกัทรัพย์ 1,046,241 438,200 266,643

หนีสินอืน 22 1,113,750 1,475,375 1,432,639

รวมหนีสิน 58,634,731 61,551,070 47,546,091

ส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกัน

เงินทีนาํเขา้มาในประเทศไทยเพือดาํรงสินทรัพยต์ามมาตรา 32

   แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 17,800,000 17,800,000 17,800,000

บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ 6,614,134 3,358,804 5,811,958

องคป์ระกอบอืนของส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 24 60,344 - -

กาํไรสะสม 233,701 432,209 133,498

รวมส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกัน 24,708,179 21,591,013 23,745,456

รวมหนีสินและส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกัน 83,342,910 83,142,083 71,291,547

- - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน:

รายไดด้อกเบีย 25 672,947 1,097,639

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 26 531,791 1,082,590

รายได้ดอกเบียสุทธิ 141,156 15,049

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 218,451 228,466

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 81,203 75,993

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 27 137,248 152,473

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

     ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 28 989,044 -

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรต

     เงินตราต่างประเทศ 28 - 1,367,553

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 29 111,424 -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 151,301 100,612

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 1,530,173 1,635,687

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 339,728 371,418

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทแีละอุปกรณ์ 67,247 111,892

ค่าภาษีอากร 23,941 28,297

ค่าใชจ่้ายปันส่วนจากสํานกังานใหญ่ 756,877 634,135

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 145,640 109,750

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 1,333,433 1,255,492

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 30 (57,938) -

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 30 - 11,190

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 254,678 369,005

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15.2 59,439 80,789

กําไรสุทธิสําหรับปี 195,239 288,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี

     ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 75,430 -

ผลกระทบภาษีเงินได้ 15.3 (15,086) -

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

     ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 60,344 -

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,150) 13,118

ผลกระทบภาษีเงินได้ 15.3 630 (2,623)

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,520) 10,495

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 57,824 10,495

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 253,063 298,711

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

(หน่วย: พนับาท)

องค์ประกอบอืนของส่วน

ของสํานักงานใหญ่และสาขา

อืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั -

เงินทีนาํเขา้มา บญัชีกบัสํานักงานใหญ่ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน

ในประเทศไทย และสาขาอืนทีเป็น จากการเปลียนแปลง

เพือดาํรงสินทรัพย์ นิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ มูลค่าเงินลงทุน กาํไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 17,800,000 5,811,958 - 246,133 23,858,091

รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน (หมายเหต ุ5) - - - (112,635) (112,635)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - หลังการปรับปรุง 17,800,000 5,811,958 - 133,498 23,745,456

บญัชีกบัสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัลดลง - (2,453,154) - - (2,453,154)

กาํไรสําหรับปี - - - 288,216 288,216

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - 10,495 10,495

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 298,711 298,711

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 17,800,000 3,358,804 - 432,209 21,591,013

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 17,800,000 3,358,804 - 552,319 21,711,123

รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน (หมายเหต ุ5) - - - (120,110) (120,110)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 17,800,000 3,358,804 - 432,209 21,591,013

บญัชีกบัสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัเพมิขึน - 3,255,330 - - 3,255,330

กาํไรสําหรับปี - - - 195,239 195,239

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) - - 60,344 (2,520) 57,824

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - 60,344 192,719 253,063

การจาํหน่ายเงินกาํไรไปสํานักงานใหญ่ (หมายเหต ุ33) - - - (352,104) (352,104)

ภาษีเงินไดจ้ากการจาํหน่ายกาํไร - - - (39,123) (39,123)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 17,800,000 6,614,134 60,344 233,701 24,708,179

- - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดยีวกัน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 254,678 369,005

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดเ้ป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      ค่าเสือมราคาและรายการตดับญัชี 45,908 10,791

      โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (57,938) -

      หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 11,190

      กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

         ผ่านกาํไรหรือขาดทุน (33,006) -

      ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - 41,878

      กาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (38) (182)

      ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 27 -

      ค่าใช้จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21,591 26,479

      กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (111,424) -

      ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจริงจากสัญญาซือขายล่วงหนา้และอนุพนัธ์สุทธิ 43,994 677,114

      รายไดด้อกเบียสุทธิ (141,156) (15,049)

      เงินสดรับดอกเบีย 714,461 1,073,081

      เงินสดจ่ายดอกเบยี (684,191) (1,014,527)

      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (65,770) (74,203)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน (12,864) 1,105,577

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 11,143,884 (10,684,943)

   สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (20,381,013) -

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ - 3,742,544

   เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 6,206,498 (452,916)

   ลูกหนีจากการคา้หลกัทรัพย์ (831,532) 242,053

   ลูกหนีตามสัญญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ 207,507 (71,129)

   สินทรัพยอ์ืน (15,479) 15,559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563



(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

   เงินรับฝาก (3,478,633) 9,566,643

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (656,291) (1,199,962)

   หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม (106,160) 56,192

   หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 83,626 -

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์ (12,393) (1,118)

   เจา้หนีจากการคา้หลกัทรัพย์ 608,041 171,558

   หนีสินอืน (215,048) (6,348)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (7,459,857) 2,483,710

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 4,604,000 -

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (9,668) (36,760)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 38 194

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 4,594,370 (36,566)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (17,160) -

การจาํหน่ายเงินกาํไรไปสาํนกังานใหญ่ (352,104) -

ภาษีเงินไดจ้ากการจาํหน่ายเงินกาํไรไปสาํนกังานใหญ่ (39,123) -

บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอืนทีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั (เพมิขนึ) ลดลงสุทธิ 3,255,331 (2,453,154)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,846,944 (2,453,154)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (18,543) (6,010)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 38,091 44,101

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที  31 ธันวาคม 19,548 38,091

- -

ข้อมูลเพิมเติมกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสด:

   ซืออุปกรณ์ 14 46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
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ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลธนาคาร 

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2505 โดยธนาคารฯ
ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารในเดือนตุลาคม 2531 

ธนาคารฯมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม สถานการณ์ดงักล่าวอาจ
น ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจของธนาคารฯ                
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการ
เงินเกี่ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหาร
ของธนาคารฯไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมี       
การประมาณการอย่างต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

ธนาคารฯเป็นส่วนงานหน่ึงของธนาคารดอยซ์ แบงก์  และมิไดจ้ดัตั้งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันตาม
กฎหมาย งบการเงินของกิจการในประเทศไทยของธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ ได้จดัท าขึ้นจาก
ขอ้มูลทีไ่ดบ้นัทึกในประเทศไทยของธนาคารฯซ่ึงรวมรายการคา้ท่ีบนัทึกในประเทศไทยเทา่นั้น 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้ าขึ้นเพื่อให้เป็นไป
ตามตามขอ้ก าหนดตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.21/2561 ลงวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท าและการ
ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ้งท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

งบการเงินน้ีได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ที่ 4 เร่ือง สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
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งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัที่  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและ            
การให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซ่ึงไดม้ีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทรายการ
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเกี่ยวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเกี่ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบตัิ มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯ 
ดงัน้ี 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) 
ของธนาคารฯในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยถือตามพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วนัท่ีเร่ิมใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้ งแรก โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อเขา้เงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือ
ครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อเขา้เงื่อนไข
ทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจทีม่ีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิด
กระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่
ก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เมื่อการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงนิสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก าหนด 

ผูบ้ริหารของธนาคารฯได้สอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯที่มีอยู่ ณ วนัที่     
1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วนันั้น และได้สรุปการเปล่ียนแปลงที่
ส าคญัต่อสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

- ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีเพ่ือคา้ และจดัประเภทใหม่เป็น  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

- จดัประเภทเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- จดัประเภทสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ ธนาคารฯจดัประเภทเงินลงทุน
ในตราสารทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการ
หน้ีสินทางการเงิน ธนาคารฯยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินที่วดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพันธ์เป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าจากผลขาดทุน                
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่ เกิดขึ้ นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม                       
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้รับรู้การดอ้ยค่าตามโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) และส่วนเพ่ิมจากการบริหารจดัการเน่ืองจากโมเดลไม่
รองรับ (Management Overlay) โดยก าหนดให้ธนาคารฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีทุกรายการท่ีไมไ่ดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและภาระค ้ าประกันทางการเงินโดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมี่การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกดิขึ้นก่อน ธนาคารฯน าหลกัการทัว่ไป (General 
Approach) มาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน เช่น 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย)์ ลูกหน้ีจากการค้า
หลกัทรัพยแ์ละเงินลงทุนในตราสารหน้ี  

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ที ่6 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ
ของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และ
ก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เชา่ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ธนาคารฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบตัิเป็นครั้ งแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ 
วนัที ่1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทยีบ 

ทั้ งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ที ่6 

(ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้ น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ 
COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ 
ธปท.ฝนส. (23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของ ธปท. ที่  ธปท.ฝนส.(01)ว. 
380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามที่ ธปท. ก าหนดเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือ
ทีม่ีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง 
เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของ ธปท. และเลือกปฏิบตัิตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกขอ้ที่ระบุไวใ้นแนว
ปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับกิจการทีใ่ห้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณต์ามท่ีกล่าวไว้
ข้างต้นในระหว่างวนัที่  1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการ
เปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบตัิตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหน้ีธุรกิจขนาด
ใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือ
สามารถช าระหน้ีได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนของ ธปท. เพ่ิมเติมท่ี ธปท.ฝนส.
(01)ว. 648/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพ่ิมเติม 

อย่างไรก็ดี ธนาคารฯ ไม่เลือกใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดังกล่าวในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกิจการท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

อย่างไรก็ดี ธนาคารฯไมเ่ลือกใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าว 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่                     
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพือ่ให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  



 

7 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

4. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

นโยบายการบญัชีทีส่ าคญัของธนาคารฯโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 ดอกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจ้ริง 
(Effective Interest Rate) จากยอดเงินตน้ที่คา้งช าระ โดยไมม่ีการหยดุรับรู้รายได ้ โดยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง คือ อตัราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไวข้องเคร่ืองมือทาง
การเงนิ หรือในช่วงเวลาท่ีส้ันกว่าแลว้แต่ความเหมาะสมเพือ่ให้ได้มลูค่าตามบญัชีของเงินให้สินเช่ือ
แก่ลูกหน้ี ธนาคารฯ ค านวณรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้อตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงกับมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี และส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทีถู่กพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าด้านเครดิต 
ในภายหลงั ธนาคารฯ รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยค านวณจากยอดหน้ีสุทธิ
ทางบญัชี (ยอดหน้ีคงคา้งหักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหน้ีนั้น หาก
ต่อมาในภายหลงัลูกหน้ีดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแลว้ ธนาคารฯ จะค านวณรายได้ดอกเบ้ียจาก
มูลค่าตามบญัชีดงัเดิม 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

 ธนาคารฯ รับรู้รายได้ดอกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวย้รายไดด้อกเบ้ียจาก
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ รวมถึงเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีที่คา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 3 
เดือน จะรับรู้เป็นรายไดเ้มื่อไดร้ับช าระ ตามขอ้ก าหนดของ ธปท. ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเกินกว่าสามเดือน
นบัจากวนัครบก าหนดช าระถูกกลบัรายการในก าไรหรือขาดทุนไมว่่ามูลค่าหลกัประกนัจะครอบคลุม
จ านวนดงักล่าวหรือไม่  

(ข) รายได้ดอกเบีย้จากเงินฝาก/เงินลงทุน 

 รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝาก/เงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

(ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเมื่อได้
ให้บริการ  
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(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบดว้ยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงธนาคารฯรับรู้รายการดังกล่าวเป็น
รายไดห้รือคา่ใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

(จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 

 ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัที่
เกิดรายการ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  

(ข) ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 

 คา่ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการถือเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑ์คงค้าง โดยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง
เมื่อไดใ้ชบ้ริการ  

4.3 เงินสด 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ 

4.4 หลักทรัพย์ซ้ือโดยมสัีญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

ธนาคารฯมีการท าสัญญาซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาซ้ือคืนภาคเอกชนโดยมีการก าหนด
วนั เวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต จ านวนเงินที่จ่ายส าหรับหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของ “สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน (ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯ แสดงรายการหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนเป็นส่วน
หน่ึงของ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน) โดยหลกัทรัพย์
ภายใตสั้ญญาขายคนืถือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม  
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4.5 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงนิลงทุน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ป็นสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีหรือ                
ตราสารทุน ดงัน้ี  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของ
ธนาคารฯ ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น โดยถือตามพ้ืนฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วนัท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็นครั้ งแรกหรือวนัที่ไดม้า โดยจดัประเภทเป็น 

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดทีไ่มไ่ดเ้ป็นการ
จ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก าหนด ธนาคารฯจะจดัประเภท
เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงิน
เหล่าน้ีรับรู้รายการเมือ่เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 

(ข) สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เงือ่นไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอด
คงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก าหนด ธนาคารฯจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรม 

 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าด
วา่จะเกิดขึ้นและดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลคา่ยุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถา้มี) 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ธนาคารฯ จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลังได้ ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนในภายหลงัเมื่อ
จ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าว โดยจะถูกโอนไปก าไรสะสมแทน  

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวสิาหกิจและของตราสารหน้ีภาคเอกชน ค านวณโดยใชสู้ตรที่
ก าหนดโดย ธปท. โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

รายไดจ้ากเงนิลงทุนและการจ าหน่ายเงนิลงทุน 

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วนัที่เกิดรายการ ยกเวน้เงินลงทุน
ในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ซ่ึงจะรับรู้ในก าไรสะสม               
ธนาคารฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

การรับรู้รายการ 

ธนาคารฯ จะรับรู้รายการ ณ วนัที่มีการซ้ือขายเงินลงทุน (Trade date) ซ่ึงเป็นวนัที่ธนาคารฯผูกพนัในการ
ซ้ือหรือขายเงินลงทุน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯ จดัประเภทและวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ดงัน้ี  

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้จดัประเภทเป็นเงิน
ลงทุนเพื่อคา้และแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน ในกรณีทีเ่ป็นเงินลงทุนประเภททีมี่ดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีซ่ึ่งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใช้ราคาเสนอซ้ือ 
ณ วนัที่รายงาน 

การรับรู้รายการ 

ธนาคารฯ จะรับรู้รายการ ณ วนัที่มีการซ้ือขายเงินลงทุน (Trade date) ซ่ึงเป็นวนัที่ธนาคารฯ ผูกพนัในการ
ซ้ือหรือขายเงินลงทุน 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เมื่อมกีารจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ไดร้ับและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน 

ธนาคารฯ ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงด้วยยอดเงินตน้ที่ลูกหน้ีคา้งช าระ ยกเวน้เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีประเภทเงิน
เบิกเกินบญัชีแสดงรวมดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจากการซ้ือลดตัว๋เงินแสดงด้วยมูลค่าที่
ตราไวสุ้ทธิจากรายไดร้อตดับญัชี  

4.7   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ธนาคารฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทหน้ี อนัได้แก่ 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี ลูกหน้ีจากการคา้หลกัทรัพยแ์ละ
เงินลงทุนในตราสารหน้ี รวมถึงภาระผกูพนัเงินให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีการทั่วไป (General 
Approach) โดยธนาคารฯ จะจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 กลุ่มตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้น
เครดิตนบัตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ดงัน้ี 

กลุ่ม1 : สินทรัพยท์างการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงด้านเครดิตไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้
รายการเมื่อเร่ิมแรกและเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เร่ิมแรก ธนาคารฯ รับรู้คา่เผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกดิขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 
เดือนขา้งหน้า ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ธนาคารฯ จะใช้ความ
น่าจะเป็นของการปฏิบตัิผิดสัญญาที่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 
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กลุ่ม 2 : สินทรัพยท์างการเงินทีมี่การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-Performing) 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงฐานะความเส่ียงด้านเครดิตมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ได้มีการด้อยค่าดา้นเครดิต ธนาคารฯจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุทีค่าดไวข้องสินทรัพยท์าง
การเงนิ 

กลุ่ม 3 : สินทรัพยท์างการเงินทีมี่การดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนั้นเกิดขึ้น ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไวข้องสินทรัพยท์าง
การเงินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์าง
การเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม ่โดยเปรียบเทียบความเส่ียงของ
การปฏิบตัิผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัที่รายงาน กับความเส่ียงของการปฏิบตัิผิดสัญญาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ณ วนัที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ในการประเมินดังกล่าวนั้น ธนาคารฯใช้เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพภายในของธนาคารฯ และข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้าน
เครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน เช่น คา้งช าระเกินกว่า 30 วนั เงินให้สินเช่ือที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวงั (Watch 
list) ลูกหน้ีท่ีอยู่ในระยะเวลาในการติดตามสถานการณ์ช าระหน้ี (Forbearance flag) และการเปล่ียนแปลง
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในของผูกู้น้บัแต่วนัที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก เป็นตน้ 

ในการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญันับจากวนัที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ 
จะพิจารณาเป็นรายสัญญา 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานที่แสดง
ว่าสินทรัพยท์างการเงนิมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึงการคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั หรือมีขอ้บง่ช้ีว่าผูกู้ก้  าลงั
ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั หรือการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และ
ประเมินไดว้่าความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัที่รบัรู้รายการเมือ่เร่ิมแรกเหมือน
ที่เคยประเมินไวใ้นงวดก่อน ธนาคารฯจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
รับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 
12 เดือนขา้งหนา้ได ้  



 

13 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีที่มีการตกลงเงื่อนไขใหม่ เน่ืองจากผูกู้้ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็น
สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเวน้จะมี
หลกัฐานที่แสดงว่าความเส่ียงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยส าคญั และไม่มี             
ขอ้บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดิตตลอดช่วง
อายุที่คาดไวข้องเคร่ืองมอืทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ
ทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มลูประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท์ี่ธนาคารฯพิจารณาว่า
ความเส่ียงดา้นเครดิตมีลกัษณะร่วมกนั และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลที่สังเกตไดใ้นปัจจุบนั บวกกบัการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมใน
การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ ทั้ ง
สถานการณ์พ้ืนฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) สถานการณ์ขาลง (Downturn 
scenario) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ใน
อนาคตมาใช้เป็นการเพ่ิมระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์     
มหภาคทีเ่กี่ยวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ทั้งน้ี ธนาคารฯไดจ้ดัให้มี
การสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างนอ้ย
ปีละครั้ ง 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัเงินให้สินเช่ือ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯ
คาดว่าจะได้รับ ส่วนการวดัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค ้าประกันทางการเงินจะ
พิจารณาจากจ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายช าระให้กับผูท้ี่ไดร้ับการค ้าประกันสุทธิด้วยจ านวนเงินที่คาดวา่จะ
ไดร้ับคืน 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ้่ายในระหว่างปีในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 
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การตดัจ าหน่ายหน้ีเป็นสูญกระท าในปีที่ธนาคารฯพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ได้ โดยทัว่ไปเม่ือ
ธนาคารฯพิจารณาว่าผูกู้ ้ไม่มีสินทรัพยห์รือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย
ช าระหน้ี ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัสูญออกจากบญัชี ธนาคารฯยงัคงด าเนินการบงัคบัคดี เพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนของธนาคารฯ ในการเรียกคืนเงินที่คา้งช าระ 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารฯ ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่าจ านวนที่คาดวา่จะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ผล
เสียหายประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีในอดีต และพจิารณาจากฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 

ธปท. ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต ่า โดยให้ตั้งขึ้นในอตัราร้อยละที่แตกต่าง
กนัส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแต่ละประเภท โดยพิจารณารวมถึงมูลค่าหลกัประกนัในเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีด้วย หลกัเกณฑ์ที่ส าคญัในการจดัชั้นเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีคือระยะเวลาคา้งช าระ ธนาคารฯ ไดใ้ช้
แนวทาง ธปท. ดงักล่าวเป็นเกณฑข์ั้นต ่าส าหรับการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ธนาคารฯ ได้จดัชั้นเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเป็น 6 ประเภท โดยหลักเกณฑ์ที่ส าคญัในการจดัชั้นเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีคือระยะเวลาคา้งช าระ ส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ และจดัชั้นกล่าวถึงเป็น
พิเศษ ค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต ่าตามอตัราร้อยละที ่ธปท. ก าหนด โดยพจิารณามูลค่าหลกัประกัน 
ซ่ึงมูลคา่หลกัประกนัทีใ่ช้ขึ้นอยู่กบัประเภทของหลกัประกนัและวนัที่มีการประเมินราคาล่าสุด ส่วนเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชั้นสงสัย และจดัชั้นสงสัยจะสูญ ค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ตามอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีกบัมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัประกนัซ่ึงเป็นไปตามวิธีการที ่ธปท. ก าหนด 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทีต่ ั้งเพ่ิมในระหว่างปี บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน  

การตดับญัชีลูกหน้ีแต่ละรายเป็นหน้ีสูญหรือหน้ีสูญท่ีไดร้ับคืนจะบนัทึกลดหรือเพ่ิมค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

4.8 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ              
ดอ้ยคา่ (ถา้มี)  

ธนาคารฯ บนัทกึมูลค่าเร่ิมแรกของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วนัที่ไดม้า ราคาทุน
รวมถึงตน้ทุนทางตรงที่เกี่ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของอุปกรณ์   
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ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการส่วนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่ธนาคารฯจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และสามารถวดัมูลคา่ตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะ
ถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์  
แต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  - 10 ปี (หรือตามอายุคงเหลือของสัญญาเช่า) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน       - 4 - 20 ปี  

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหว่างท า 

ธนาคารฯ ตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯ ตดัรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบญัชี 

4.9 สินทรัพย์สิทธกิารใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ธนาคารฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเชา่ ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการ
ใชสิ้นทรัพยท์ี่ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

ธนาคารฯ ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ธนาคารฯบนัทึกสินทรัพย์
สิทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่า 

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

ธนาคารฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัทีสั่ญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกทีเ่กิดขึ้น จ านวนเงนิที่จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัที่สัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ดร้ับ 
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หากธนาคารฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
ธนาคารฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที่
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร               -             1 - 6 ปี 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ธนาคารฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มของธนาคารฯ หลงัจากวนัที่สัญญาเช่าเร่ิม
มีผล มูลคา่ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
ลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเชา่ใหม ่

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเชา่ที่มีอายุสัญญาเชา่ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.10 ตราสารอนุพันธ์ 

ตราสารอนุพนัธ์จะถูกน ามาใช้เพื่อจดัการความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนัธ์
ทีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขการก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพือ่คา้  

ตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท าสัญญา และจะจดัประเภทเป็น
เพื่อคา้ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ตราสารอนุพนัธ์จะถูกวดัมูลค่า
ใหม่ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจาก
เคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ณ วนัที่รายงาน  
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วนัที่
รายงานหากมีราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมจะประมาณโดยการคิดลดจากผลต่าง
ระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัที่รายงานที่ครบก าหนดใน     
วนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินทีป่ลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

ตราสารอนุพันธ์แฝง 

ตราสารอนุพนัธ์อาจแฝงไวก้บัขอ้ตกลงตามสัญญาอ่ืนที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ (“ตราสารทางการเงินหลกั”) 
ธนาคารฯบนัทึกตราสารอนุพนัธ์แฝงแยกออกจากตราสารทางการเงินหลกัเม่ือตราสารทางการเงินหลกันั้น
ไม่ได้บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้การเปล่ียนแปลงในก าไรหรือขาดทุน ตราสารอนุพันธ์แฝงที่แยก
ออกมาจะตอ้งมีคุณลกัษณะครบถว้นตามนิยามของตราสารอนุพนัธ์ ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียง
ของตราสารอนุพนัธ์แฝงไม่มีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงของตราสาร
ทางการเงนิหลกั ตราสารอนุพนัธ์แฝงที่แยกออกจากตราสารทางการเงินหลกัจะถูกบนัทึกขึ้นอยู่กบัประเภท
ของตราสารอนุพนัธ์นั้น ๆ และถูกแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินกบัตราสารทางการเงินหลกั 

4.11 ประมาณการหนี้สินส าหรับอนุพันธ์ทางการเงิน 

 ประมาณการหน้ีสินส าหรับอนุพันธ์ทางการเงินตั้งขึ้นเพื่อสะทอ้นการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อนุพนัธ์ทางการเงินที่มีต่อธนาคารฯ ประมาณการหน้ีสินท่ีส าคญัดงักล่าวประกอบดว้ย 

- การประมาณการหน้ีสินเผื่อสภาพคล่อง ซ่ึงได้มาจากการค านวณจากตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อ
ครอบคลุมความเส่ียงในกรณีทีธ่นาคารฯจ าเป็นจะตอ้งปิดการคา้อนุพนัธ์ทางการเงิน 

- ประมาณการหน้ีสินเผื่อตน้ทุนในการจดัหาเงินลงทุน ซ่ึงบนัทึกเพื่อสะทอ้นถึงตน้ทุนการจดัหาเงิน
ลงทุนเพื่อใชภ้ายในประเทศจากการแลกเปล่ียน “SWAP” ในตลาดเงินภายในประเทศ 

- ประมาณการหน้ีสินอ่ืน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณจากค่าความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากราคาตลาดที่
ยอมรับได้ (Value at risk) และค่าความเส่ียงจากการที่คู ้ค่าไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา 
(Default risk) 

4.12 ประมาณการหนี้สิน 

ธนาคารฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อปลดเปล้ือง
ภาระผกูพนันั้น และธนาคารฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของธนาคารฯได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่า
หรือไม ่ในกรณีที่มีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท์ี่คาดว่าจะไดร้ับคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดร้ับคนื  

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยหั์กตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท์ี่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท์ีก่่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพยน์ั้น
เกี่ยวขอ้งดว้ย 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่
คาดว่าจะไดร้ับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพยีงเท่าที่มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน 

4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกิดรายการ 

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช าระ เมื่อธนาคารฯ มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดย
อนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถ
ประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารฯ และพนักงานไดร่้วมกันจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่ธนาคารฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

ธนาคารฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย แรงงาน                    
ซ่ึงธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 
นอกจากน้ี ธนาคารฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ได้แก่ รางวลัการท างานเป็น
ระยะเวลานาน 

ธนาคารฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที ส่วนผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ   การเปล่ียนแปลงใน
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือเกิดก าไรหรือขาดทุนจาการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เมือ่ธนาคารฯไมส่ามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อธนาคารฯรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด  

4.15  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของธนาคารฯ 

รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน
อา้งอิงตามประกาศของ ธปท. ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลแตกต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มูลค่ายุติธรรมของจ านวนเงินที่จ่ายให้พนักงานจากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นที่ช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย
พร้อม ๆไปกับการเพ่ิมขึ้นในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับช าระอย่างไม่มี
เงื่อนไข หน้ีสินถูกวดัมูลค่าใหม่ทุก ๆ วนัที่รายงานและวนัที่จ่ายช าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหน้ีสินดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังานในก าไรหรือขาดทุน 

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

ธนาคารฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจา่ยช าระให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่
เกี่ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหากมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการเป็น
หน้ีสินภาษีเงินได ้

ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็น             
นิติบุคคลเดียวกัน หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวขอ้งกับรายการที่ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของส านักงานใหญ่
และสาขาอ่ืนที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯจะไม่มี
ก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ธนาคารฯค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีีไ่มแ่น่นอน และอาจท าให้จ านวนภาษีทีต่อ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ีย
ทีต่อ้งช าระ ธนาคารฯ เช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงนิได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ใน
อดีตการประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจเกี่ยวกับการตดัสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท าให้ธนาคารฯเปล่ียนแปลงการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กับความ
เพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้คา้งจ่ายจะกระทบตอ่ค่าใชจ้่ายภาษีเงิน
ไดใ้นปีทีเ่กิดการเปล่ียนแปลง 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที่วดัมูลคา่ ธนาคารฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีม่ีสภาพคล่องได ้ธนาคารฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีน่ ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1   ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั        

ระดบั 2   ใชข้อ้มูลอ่ืนทีส่ามารถสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลที่ไมส่ามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับกระแสเงินใน
อนาคตทีก่ิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายตุิธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มกีารวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 
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4.19 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพือ่รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
จ านวนเงนิสุทธิต่อเมื่อธนาคารฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมา
หักกลบลบหน้ีกนั และตั้งใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ  

4.20 การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรือธนาคารฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มี
สาระส าคญัทั้งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั้น ถา้ธนาคารฯไม่ได้โอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของท่ีมีสาระส าคญัทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงนินั้น และธนาคารฯยงัคงมีอ านาจ
ควบคุม ธนาคารฯจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนั้นต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวขอ้งต่อเน่ือง
กบัสินทรัพยท์างการเงิน  

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือหน้ีสินทางการเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เมื่อภาระผกูพนัที่
ระบใุนสัญญาไดส้ิ้นสุด ยกเลิก หรือครบก าหนด 

4.21 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมธนาคารฯ หรือ
ถูกธนาคารฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อธนาคารฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงาน
ของธนาคารฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของธนาคารฯ 

4.22 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที่ส าคญัมีดงัน้ี 

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ว่าธนาคารฯได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดังกล่าวแลว้หรือไม่ 
โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลที่ดีที่สุดที่รบัรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น การ
ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารฯขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมินการ
เพ่ิมขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิต การพฒันาแบบจ าลองที่สลบัซับซ้อนและการใชชุ้ดขอ้มูลสมมติฐานหลาย
ชุด รวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง ซ่ึงการประมาณการ
น้ีมีตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มกีารซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลคา่ ซ่ึงตวัแปรที่ใช้
ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงดา้นเครดิต  (ทั้งของ
ธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่ เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลคา่ยุติธรรม 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และตอ้ง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใน
อนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าธนาคารฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดที่ท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับธนาคารฯใน
การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษ ีเมือ่มคีวามเป็นไป
ได้ค่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
นั้น  ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีทีค่าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ใน
การประมาณการนั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

5. การปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจากการปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ในระหว่างปี 2563 ธนาคารฯไดท้บทวนรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่บนัทึกอยู่ในงบแสดง
ฐานะทางการเงินและพบว่ามีการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดส้ าหรับรายการผลต่างของดอกเบ้ียจ่ายท่ีรับรู้
ทางบญัชีและภาษีอากรจ านวนหน่ึง แต่จ านวนดังกล่าวได้พิจารณาแลว้ว่าจะไม่สามารถใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีได้ในอนาคตตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา แต่ธนาคารฯยงัไม่ไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวออกจากงบการเงิน    
ปีก่อน ดังนั้น ธนาคารฯจึงได้ปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดดังกล่าวยอ้นหลังในงบการเงินของปี 2562            
ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ และได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบโดยไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวดว้ยเช่นเดียวกนั 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงจากการแก้ไขขอ้ผิดพลาดจากการบนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บญัชีที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 154,196 (120,110) 34,086 
ส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็น                                
นิติบุคคลเดียวกัน 

   

ก าไรสะสม 552,319 (120,110) 432,209 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
 ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ    
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 73,314 7,475 80,789 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 295,691 (7,475) 288,216 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 
 ก่อนปรับปรุง                

(31 ธันวาคม) รายการปรับปรุง 
หลงัปรับปรุง       
(1 มกราคม) 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 167,126 (112,635) 54,491 
ส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็น                                
นิติบุคคลเดียวกัน 

   

ก าไรสะสม 246,133 (112,635) 133,498 

6. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที่ 3.1 ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิเป็นครั้ งแรกตั้งแต่
วนัที่  1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิ
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 แต่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม                          
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ                   
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 
1 มกราคม         

2563 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       12,478,238 (10,101,280) - 2,376,958 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 36,404,153 - 36,404,153 

เงินลงทุนสุทธิ 26,302,873 (26,302,873) - - 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ     25,555,626 - - 25,555,626 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ       - - 35,410 35,410 
หนีสิ้นทางการเงิน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 35,410 35,410 
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6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ธนาคารฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิครั้ งแรกตั้งแต่วนัที ่                                
1 มกราคม 2563 ซ่ึงการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติท าให้ธนาคารฯได้มีการ
ประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงนิให้สินเช่ือแทนการรับรู้คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญตามนโยบายการบญัชีเดิม (อา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท.) โดยอา้งอิงจากโมเดลของลูกหน้ีตามแต่ละ
กลุ่มของสินทรัพย ์ซ่ึงจากการค านวณผลกระทบ ธนาคารฯมีเงินส ารองส่วนเกินส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและรายการที่เกี่ยวขอ้งรวมจ านวน 280 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯจะใช้วิธีทยอยปรับลดส ารองส่วนเกิน
ดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ที่สอดคลอ้งตามหลกัการที่ ธปท. 
ก าหนด 

 ตารางด้านล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
มาตรฐานการบญัชีและตามหลกัเกณฑข์องธปท. และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

31 ธันวาคม 
2562  

วดัมูลค่าใหม่ตาม 
TFRS 9 1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน:    
-  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 17,515 (17,512) 3 
-  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 325,319 (264,860) 60,459 

-  ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน - 1,988 1,988 

รวม 342,834 (280,384) 62,450 
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 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตาม                
บญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามหลกัการบญัชี

เดมิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับท่ี 9                       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีก าหนดให้
วดัมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุน               
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด 38,091 - - 38,091 38,091 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 12,478,238 10,101,280 - 2,376,958 12,478,238 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 18,175,524 18,175,524 - - 18,175,524 
เงินลงทุนสุทธิ 26,302,873 26,302,873 - - 26,302,873 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 25,555,626 - - 25,555,626 25,555,626 

ลูกหน้ีจากการคา้หลกัทรพัย์ 223,007 - - 223,007 223,007 
ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกนั
ของอนุพนัธ ์ 207,507 - - 207,507 207,507 

สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ 63,520 - - 63,520 63,520 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินรับฝาก 39,678,538 - - 39,678,538 39,678,538 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 2,214,797 - - 2,214,797 2,214,797 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 909,206 - - 909,206 909,206 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 16,729,744 16,729,744 - - 16,729,744 
เจา้หน้ีจากการคา้หลกัทรัพย์ 438,200 - - 438,200 438,200 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจา่ย 1,017,703 - - 1,017,703 1,017,703 
บญัชีกบัส านักงานใหญ่และ
สาขาอื่นท่ีเป็นนิติบุคคล
เดียวกนั 3,358,804 - - 3,358,804 3,358,804 
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6.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิครั้ งแรก ธนาคารฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเชา่ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเชา่ด าเนินงานดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงนิกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มของธนาคารฯ  

 (หน่วย: พนับาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 144,614 
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าทีสิ่นทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (2,696) 
หัก: สิทธิเลือกในการขยายหรือยกเลิกอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกซ้ือ (26,406) 
หัก: สัญญาทีพ่ิจารณาเป็นสัญญาบริการ (78,026) 

หัก: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,076) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16             
มาถือปฏิบติัครั้ งแรก ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 35,410 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  2.34 - 2.63 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิ
ครั้ งแรก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 35,410 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 35,410 
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7. การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน 

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน                       

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 19,548 19,548 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 1,351,991 1,351,991 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 21,814,444 - - 21,814,444 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19,027,800 - - 19,027,800 
เงินลงทุนสุทธิ - 20,479,321 - 20,479,321 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 19,360,163 19,360,163 
ลูกหน้ีจากการคา้หลกัทรัพย์ - - 1,054,539 1,054,539 

สินทรพัยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 61,164 61,164 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินรับฝาก - - 36,199,905 36,199,905 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 1,558,506 1,558,506 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 803,046 803,046 
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 83,626 - - 83,626 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 17,626,013 - - 17,626,013 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 79,718 79,718 
เจา้หน้ีจากการคา้หลกัทรัพย์ - - 1,046,241 1,046,241 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจา่ย - - 889,001 889,001 
บญัชีกบัส านักงานใหญ่และสาขาอื่น 
 ท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั - - 6,614,134 6,614,134 
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8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายการะหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย 516,797 - 516,797 598,524 - 598,524 
ธนาคารพาณิชย ์ 1,192 746,868 748,060 1,156 11,851,540 11,852,696 

รวม 517,989 746,868 1,264,857 599,680 11,851,540 12,451,220 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 267 267 - 1,404 1,404 
หัก: คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - (17,515) (17,515) 
       คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (19) (19) - - - 

รวมในประเทศ 517,989 747,116 1,265,105 599,680 11,835,429 12,435,109 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 41 21,761 21,802 41 - 41 
เงินสกุลอ่ืน 65,084 - 65,084 43,088 - 43,088 

รวมต่างประเทศ 65,125 21,761 86,886 43,129 - 43,129 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 583,114 768,877 1,351,991 642,809 11,835,429 12,478,238 

9. สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยท์างการเงินเพื่อคา้   
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,413,762 - 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน 17,400,682 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน                           
ก าไรหรือขาดทนุ 21,814,444 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯ มีการท าสัญญาซ้ือหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตาม
ธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชนโดยหลกัทรัพยภ์ายใตสั้ญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซ่ึงมีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม
ซ้ือคืนภาคเอกชน                                                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ธนาคารพาณิชย ์ 17,400,000 10,100,000 
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มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยร์ับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ธนาคารพาณิชย ์ 17,572,300 10,101,043 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯจดัประเภทรายการดังกล่าวเป็น “สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน” ในขณะที่ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2562 จัดประเภทอยู่ใน “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์” 

10. สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาจ าแนกตามประเภทความเส่ียง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามสัญญา 
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์ หน้ีสิน ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี รวม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 11,512,925 9,856,590 489,026,295 66,965,131 555,991,426 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียและสัญญา
ซ้ือขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า 7,514,875 7,684,507 275,154,174 398,052,946 673,207,120 

บวก: ประมาณการหน้ีสินส าหรับอนุพนัธ์ 
ทางการเงิน - 84,916 - - - 

รวม 19,027,800 17,626,013 764,180,469 465,018,077 1,229,198,546 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามสัญญา 
ประเภทความเส่ียง สินทรพัย์ หน้ีสิน ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี รวม 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 10,206,162 8,035,748 428,057,597 87,071,241 

 
515,128,838 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียและสัญญา   
ซ้ือขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า 7,969,362 8,608,198 430,990,450 612,119,247 1,043,109,697 

บวก: ประมาณการหน้ีสินส าหรับอนุพนัธ์ 
ทางการเงิน - 85,798 - - - 

รวม 18,175,524 16,729,744 859,048,047 699,190,488 1,558,238,535 

ธนาคารฯให้บริการในฐานะที่เป็นตวักลางในการท าธุรกรรมโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการเงินแก่ลูกคา้และเพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจาก
การท าสัญญาอตัราดอกเบ้ียและสัญญาอตัราแลกเปล่ียน เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวรวมถึงสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และตราสารอนุพนัธ์อ่ืน ๆ 
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มูลค่าตามสัญญา (Notional Amount) คือหน่วยที่ใช้วดัปริมาณ ซ่ึงใช้วดัปริมาณกิจกรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ มูลค่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นมูลค่าท่ีตราไวใ้นสัญญาอนุพนัธ์ ซ่ึงมิไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าความ
เส่ียงท่ีแทจ้ริงเน่ืองจากมูลค่าความเส่ียงดังกล่าวจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงของมูลค่าตามสัญญา ซ่ึงแตกต่างจาก
เคร่ืองมือทางการเงินที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สัดส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญา               
โดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญาเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละ) 
คู่สัญญา 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สถาบนัการเงิน 93 94 
บุคคลภายนอก 7 6 

รวม 100 100 

11. เงินลงทนุ 

11.1 จ าแนกตามประเภทเงนิลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุตธิรรม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 20,482,693 - 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (3,372) - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 20,479,321 - 
เงินลงทุนในตราสารทนุที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
หุ้นสามญัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ - - 
เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่  าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สุทธิ - - 
เงินลงทุนเพื่อค้า   
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 26,302,873 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - 26,302,873 
เงินลงทุนทั่วไป   
หุ้นสามญัที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ - 3,569 
หัก: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (3,569) 
เงินลงทุนทัว่ไป - - 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 20,479,321 26,302,873 
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12. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 

12.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 842,056 4,227,774 
เงินให้กูย้ืม 18,759,495 21,580,275 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 19,601,551 25,808,049 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 33,557 72,896 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 19,635,108 25,880,945 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   
    - เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ์ ธปท. - (307,870) 
    - เงินส ารองส่วนเกิน - (17,449) 
  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน (274,945) - 

รวมค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน                                  
/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (274,945) (325,319) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 19,360,163 25,555,626 

12.2  จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงนิบาท 18,333,883 - 18,333,883 25,161,929 - 25,161,929 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 758,774 - 758,774 646,120 - 646,120 

ยูโร 508,894 - 508,894 - - - 

รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 19,601,551 - 19,601,551 25,808,049 - 25,808,049 
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12.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

  เงินใหสิ้นเช่ือและ            
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั                                              
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 19,502,546 1,616 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั                                                   
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 83,352 4 

สินทรัพยท์างการเงินทีมี่การดอ้ยค่าดา้นเครดติ                                                           
(Non-Performing) 49,210 49,210 

ส ารองส่วนเกนิ - 224,115 

รวม 19,635,108 274,945 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ ยอดสุทธิทีใ่ช้ อตัราทีใ่ช้  
 และดอกเบ้ีย ในการตั้งค่าเผื่อ ในการตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อ 

 คา้งรับ หน้ีสงสัยจะสูญ(1) หน้ีสงสัยจะสูญ (%) หน้ีสงสัยจะสูญ  

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ์ ธปท.     

จดัชั้นปกติ 25,482,634 25,153,213 1 251,532 
จดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 348,910 346,838 2 6,937 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 49,401 49,401 100 49,401 

      รวม 25,880,945 25,549,452  307,870 

ส ารองส่วนเกนิ    17,449 

รวม     325,319 

(1)  ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหน้ี (ยอดเงินต้นคงคา้งบวกดอกเบ้ียค้างรับ) หลงัหักมูลค่าปัจจุบันของกระแส  
เงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการจ าหน่ายหลกัประกนั  
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12.4 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพตามเกณฑ์คงค้าง (“NPLs 
Gross”) (รวมเงินให้กู้ยืมแก่สถาบนัการเงนิซ่ึงแสดงไวใ้นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) ตามเกณฑ์
ที ่ธปท. ก าหนด มีดงัน้ี 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
เงินให้สินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (พันบาท) 49,210 49,401 
เงินให้สินเช่ือรวมท่ีใชค้ านวณอตัราส่วนต่อเงินให้สินเช่ือ                         
ดอ้ยคณุภาพ (พันบาท) 20,370,181 37,659,589 

คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินให้สินเช่ือทั้งส้ิน 0.24 0.13 

12.5 ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที่ไม่มกีาร
เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-month ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินที่มี

การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินที่มี
การดอ้ยคา่ดา้น
เครดิต (Lifetime 

ECL - credit 
impaired) 

ผลกระทบจาก
การน ามาตรฐาน
การรายงาน           
ทางการเงิน          
กลุม่เคร่ืองมือ               
ทางการเงิน 

คา่เผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ 

(ส ารองขั้นต ่าตาม
เกณฑ์ ธปท.) ส ารองส่วนเกิน รวม 

รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน (สินทรัพย์)        
ยอดตน้ปี - - - - 17,515 - 17,515 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการน า

มาตรฐานการบญัชีใหมม่าถอื
ปฏิบตัิ 3 - - - (17,515) - (17,512) 

ยอดตน้ปี - ปรับปรุงใหม ่ 3 - - - - - 3 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที่ซ้ือ

หรือไดม้า 19 - - - - - 19 
สินทรัพยท์างการเงินที่ไดรั้บช าระ (3) - - - - - (3) 

ยอดปลายปี 19 - - - - - 19 
        
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ยอดตน้ปี - - - - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินใหมท่ี่ซ้ือ

หรือไดม้า 3,372 - - - - - 3,372 

ยอดปลายปี 3,372 - - - - - 3,372 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินที่ไม่มกีาร
เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-month ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงินที่มี

การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินที่มี
การดอ้ยคา่ดา้น
เครดิต (Lifetime 

ECL - credit 
impaired) 

ผลกระทบจาก
การน ามาตรฐาน
การรายงาน             
ทางการเงิน                   
กลุม่เคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

คา่เผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ 

(ส ารองขั้นต ่าตาม
เกณฑ์ ธปท.) ส ารองส่วนเกิน รวม 

เงินให้กู้ยืมแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ย
ค้างรบั        

ยอดตน้ปี - - - - 307,870 17,449 325,319 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการน า

มาตรฐานการบญัชีใหมม่าถอื
ปฏิบตั ิ 10,860 - 49,599 264,860 (307,870) (17,449) - 

รับโอนคา่เผ่ือผลขาดทุนที ่
 คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - 15,524 - - 15,524 
ยอดตน้ปี - ปรับปรุงใหม ่ 10,860 - 49,599 280,384 - - 340,843 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการ

เปลี่ยนแปลงการจดัชั้น (3) 3 - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการวดั

มูลคา่ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม ่ 150 - (389) - - - (239) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที่ซ้ือ

หรือไดม้า 1,508 1 - - - - 1,509 
สินทรัพยท์างการเงินที่ไดรั้บช าระ (10,899) - - - - - (10,899) 
ทยอยตดัจ าหน่ายผลขาดทุน 
 ที่คาดวา่จะเกดิขึ้น - - - (56,269) - - (56,269) 

ยอดปลายปี 1,616 4 49,210 224,115 - - 274,945 

จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เป็นครั้ งแรก เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2563 
ธนาคารฯมีเงินส ารองส่วนเกินจ านวน 280 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่างค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตาม
นโยบายบญัชีปีก่อนกบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ทั้งน้ี ธนาคารฯได้แจ้งต่อ ธปท. เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2562 ว่าจะทยอยปรับลดส ารองส่วนเกิน
ดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงสอดคล้องตามหลักการที่ ธปท. ก าหนด ทั้งน้ีในระหว่าง                                     
ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯไดป้รบัลดส ารองส่วนเกินแลว้จ านวน 56 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 คงเหลือส ารองส่วนเกินจ านวน 224 ลา้นบาท 

12.6  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ สงสัยจะสูญ ส ารองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 250,264 5,587 53,162 14,496 323,509 
หน้ีสงสัยจะสูญ  1,268 1,350 - 2,953 5,571 
อ่ืน ๆ - - (3,761) - (3,761) 
ยอดปลายปี 251,532 6,937 49,401 17,449 325,319 
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13. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนปรับปรุง              
อาคารเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และอุปกรณ์ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 201,956 269,913 471,869 
ซ้ือเพิ่ม 30,745 6,015 36,760 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (75,564) (82,052) (157,616) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 157,137 193,876 351,013 
ซ้ือเพิ่ม - 9,608 9,608 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (3,562) (20,979) (24,541) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 153,575 182,505 336,080 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 199,951 252,902 452,853 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 3,255 7,536 10,791 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (75,565) (82,039) (157,604) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 127,641 178,399 306,040 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,508 6,031 10,539 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (3,562) (20,952) (24,514) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 128,587 163,478 292,065 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 29,496 15,477 44,973 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 24,988 19,027 44,015 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

2562   10,791 

2563   10,539 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯ มีอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่  ราคาทุน เดิมก่อน หักค่ าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ดังก ล่าวมี จ านวนรวม 273                       
ลา้นบาท และ 290 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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14. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

   

อาคารเช่าและ                      
ส่วนปรบัปรุง 

ราคาทุน  
1 มกราคม 2563 - จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 35,410 
เพิ่มข้ึน 79,438 
31 ธันวาคม 2563 114,848 

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
1 มกราคม 2563 - จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั - 
ค่าเส่ือมราคา 35,370 
31 ธันวาคม 2563 35,370 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2563 79,478 
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15. สินทรัพย์/หนี้สินภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

15.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี  

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย/์หน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 

31 ธันวาคม
2563 

31 ธันวาคม
2562 

1 มกราคม 
2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ขาดทุนจากการการเปลี่ยนแปลงมูลค่า      
   เงินกูย้ืมท่ีมีตราสารอนุพนัธ์แฝง - - 12,758 - (12,758) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์
สิทธิการใช้ 5,925 427 353 5,498 74 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,026 1,026 1,026 - - 
สินทรัพยอ์ื่น 1,557 2,306 2,101 (749) 205 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 16,665 16,559 15,275 106 1,284 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 21,955 19,486 17,037 2,469 2,449 
หน้ีสินอื่น 2,741 7,406 13,708 (4,665) (6,302) 

รวม 49,869 47,210 62,258 2,659 (15,048) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

เงินลงทุน 36,183 13,124 7,767 23,059 5,357 

รวม 36,183 13,124 7,767 23,059 5,357 

สุทธิ  13,686 34,086 54,491 (20,400) (20,405) 

รับรู้ (ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษีเงินได:้      
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    (5,944) (17,782) 
รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    (14,456) (2,623) 

รวม    (20,400) (20,405) 
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15.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 56,270 73,818 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (2,775) (10,811) 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
 และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,944 17,782 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รับรู้อยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 59,439 80,789 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบญัชีส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กบัอตัราภาษีเงินไดท้ี่ใช ้สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 254,678 369,005 

อตัราภาษีเงินได ้ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้ณูอตัราภาษีเงินได้ 50,936 73,801 
ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจาก:   
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (2,775) (10,811) 
ผลกระทบของรายไดท้ี่ไดร้ับยกเวน้ภาษีและค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถ
เป็นรายจ่ายทางภาษ ี 11,278 17,799 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่รับรู้อยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 59,439 80,789 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละ) 23.34 21.89 
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15.3 จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบั:   
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (15,086) - 

(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 630 (2,623) 

รวม (14,456) (2,623) 

16.  สินทรัพย์อื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 61,164 63,520 
อื่น ๆ 36,761 18,638 

รวม  97,925 82,158 

17. เงินรับฝาก 

17.1 จ าแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 17,785,492 15,425,217 
ออมทรพัย ์ 14,393,703 16,759,804 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา   

- ไม่ถึง 6 เดือน 2,515,801 7,473,417 
- 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี 1,600 18,500 
- 1 ปีข้ีนไป 1,503,309 1,600 

รวมเงินรับฝาก 36,199,905 39,678,538 
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17.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 30,009,689 212,690 30,222,379 30,079,326 291,449 30,370,775 
เงินดอลลาร์สหรฐัฯ 2,764,238 30,544 2,794,782 7,362,074 - 7,362,074 
เงินสกุลอื่น ๆ 1,891,911 1,290,833 3,182,744 1,941,869 3,820 1,945,689 

รวมเงินรับฝาก 34,665,838 1,534,067 36,199,905 39,383,269 295,269 39,678,538 

18. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

สถาบนัการเงินอื่น 700 1,501,207 1,501,907 1,421 2,160,551 2,161,972 

รวมในประเทศ 700 1,501,207 1,501,907 1,421 2,160,551 2,161,972 

ต่างประเทศ       

เงินบาท 56,599 - 56,599 52,825 - 52,825 

รวมต่างประเทศ 56,599 - 56,599 52,825 - 52,825 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 57,299 1,501,207 1,558,506 54,246 2,160,551 2,214,797 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมที่มีอนุพนัธ์แฝงท่ีไม่ไดก้ าหนดให้แสดงมูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของ
ธนาคารฯมีจ านวน 2,161 ลา้นบาท 

19. หนี้สินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

หน้ีสินทางการเงินเพื่อคา้   

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 83,626 - 

รวมหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 83,626 - 
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ธนาคารฯท าสัญญาเชา่สินทรัพยเ์พื่อเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดย
มีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 6 ปี  

การวเิคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าของธนาคารฯแสดงดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 6 ปี รวม 

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 17,160 67,379 84,539 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,562) (3,259) (4,821) 

รวม 15,598 64,120 79,718 

ธนาคารฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่าในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน                                    
17 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่                                         
31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1.5 ลา้นบาท 

21. ประมาณการหนี้สิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 98,272 97,426 
ประมาณการหน้ีสินอื่น:   
ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ
และสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 6,368 - 

ประมาณการตน้ทุนในการร้ือถอน 7,784 7,784 

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเลิกจา้ง 11,502 - 

รวมประมาณการหน้ีสิน 123,926 105,210 
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21.1  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือออกจากงานของพนกังาน               
ตน้ปี 85,179 70,639 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 7,938 7,150 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,075 1,989 

ตน้ทนุบริการในอดีต - 18,519 

รวมส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 9,013 27,658 

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่   
 (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส่วนทีเ่กิดจาก   
การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 3,150 4,724 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ - (17,842) 

รวมส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 3,150 (13,118) 

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี (8,033) - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือออกจากงานของพนกังาน               
ส้ินปี 89,309 85,179 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 8,963 12,247 

รวมประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 98,272 97,426 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมที่อยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 8,588 8,148 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,222 2,360 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 18,519 
ผล (ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณการ                                        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 279 (2,548) 

รวม 10,089 26,479 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภานใน 1 ปี
ขา้งหนา้เป็นจ านวนประมาณ 11 ลา้นบาท 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
ธนาคารฯประมาณ 6 ปี 

 ขอ้สมมติที่ส าคญัที่ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรับผลประโยชน์พนักงาน
เน่ืองจากเกษียณอายุ มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนกบัช่วงอายุของพนกังาน) 3 - 8% 3 - 8% 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน                                                   
(ข้ึนกบัช่วงอายุของพนกังาน) 0 - 20% 0 - 20% 

อตัราคิดลดเฉลี่ย 0.97% 1.50% 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

สมมติฐานที่ส าคญั 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว 
ของพนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

อตัราการข้ึนเงินเดือนเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 1.00                6,199 6,010 
อตัราการข้ึนเงินเดือนลดลงร้อยละ 1.00                       (5,578) (5,413) 
อตัราคิดลดถวัเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00 (5,676) (5,535) 
อตัราคิดลดถวัเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.00 6,442 6,276 
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21.2   ประมาณการหนี้สินอืน่ 
             (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดข้ึน
ของภาระผูกพนั
วงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนั
ทางการเงิน 

ประมาณการ
ตน้ทุนในการ              

ร้ือถอน 

ผลประโยชน์
พนกังานเม่ือ                   
เลิกจา้ง รวม 

ยอดตน้ปี - 7,784 - 7,784 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือ
ปฏิบติั  1,988 - - 1,988 

ยอดตน้ปี - ปรับปรุงใหม่ 1,988 7,784 - 9,772 
เพิ่มข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการในระหว่างปี 4,380 - 11,502 15,882 

ยอดปลายปี 6,368 7,784 11,502 25,654 

21.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกัน           
ทางการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน จ าแนกตามประเภทการจดัชั้นได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

 

ภาระผูกพนัวงเงิน
สินเช่ือและสัญญาค ้า
ประกนัทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินทีไ่ม่มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Performing) 18,697,416 5,969 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
 ดา้นเครดิต (Under-Performing) 258,354 399 
สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) - - 

รวม 18,955,770 6,368 
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การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัวงเงนิสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงินมีดงัน้ี 

       (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน

อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต              
(12-month ECL) 

สินทรัพย ์                
ทางการเงนิท่ีมีการ
เพ่ิมข้ึนอย่างมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL – 

not credit impaired) 

สินทรัพย ์              
ทางการเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL – 
credit impaired) รวม 

ยอดตน้ปี - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ 1,124 864 - 1,988 

ยอดตน้ปี - ปรับปรุงใหม่ 1,124 864 - 1,988 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการจดัชั้น (44) 44 - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ 210 (505) - (295) 

ออกภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ 
หนงัสือค ้าประกนัทางการเงินใหม่ 5,368 45 - 5,413 

ส่วนท่ีไดรั้บช าระ (689) (49) - (738) 

ยอดปลายปี 5,969 399 - 6,368 

22. หนี้สินอืน่  

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 889,001 1,017,703 
บญัชีพกัเจา้หน้ี 30,735 252,505 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังานคา้งจ่าย 55,528 73,809 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย      
คา้งจ่าย 34,241 60,201 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,079 33,355 
ภาษีคา้งจ่ายอื่น ๆ 47,740 6,307 
อื่น ๆ 35,426 31,495 
รวม 1,113,750 1,475,375 
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23. การด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมายและสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ธนาคารฯด ารงเงินกองทุนมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยด ารง
เงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอตัราส่วนกับสินทรัพยเ์ส่ียงภายใตห้ลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. ก าหนด              
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 การด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯ สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

หลกัทรัพยร์ัฐบาลไทย 6,259,783 5,932,088 
หลกัทรัพยธ์นาคารแห่งประเทศไทย 11,874,444 12,388,751 

รวมมูลค่าการด ารงสินทรัพยต์ามมาตรา 32 18,134,227 18,320,839 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ผลรวมของเงินทุนสุทธิเพื่อการด ารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32                                   
และยอดสุทธิบัญชีระหว่างกัน   

เงินทุนสุทธิเพื่อการด ารงสินทรพัยต์ามมาตรา 32 17,800,000 17,800,000 
ยอดสุทธิบญัชีระหว่างกนัทีส่าขาเป็นลูกหน้ี (เจา้หน้ี) ส านกังานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็นนิติบคุคลเดียวกนั บริษทัแม่และบริษทัลูกของ                        
ส านกังานใหญ่ 6,614,134 3,358,804 

รวม 24,414,134 21,158,804 

   
เงินกองทุน (พนับาท) 17,800,000 17,800,000 
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 24.39 22.06 
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) ตามเกณฑ์ ธปท. 11.00 11.00 

ตามข้อก าหนดในประกาศ ธปท.ที่  ฝกก. (12) ว. 1030/2562 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2562 ก าหนดให้     
ธนาคารฯ ตอ้งเปิดเผยเงินกองทุนตามกฎหมายและอตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุหลงัหักเงินกองทุนส่วน
เพ่ิมเพ่ือรองรับการให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯไม่มีเงนิกองทุนส่วนเพ่ิมเพื่อรองรับการให้สินเช่ือแก่กลุ่ม
ลูกหน้ีรายใหญ่  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯไดร้วมวิธีการค านวณเงินกองทุนความเส่ียงด้านเครดิตและ
ความเส่ียงด้านตลาดตามวิธี “Standard Approach (SA)” และความเส่ียงด้านการปฏิบตัิการตามวิธี “Basic 
Indicator Approach (BIA)” ซ่ึงไดร้ับอนุญาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. 
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ทั้งน้ี ธนาคารฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ภายใน 4 เดือน หลงัจากวนัส้ินปีผ่านทางเวบ็ไซตข์องธนาคารฯ “www.db.com/thailand” เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 4/2556 ลงวนัที่ 2 พฤษภาคม 2556 และที่ สนส.14/2562 ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 
2562 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์ 

การบริหารจดัการเงินกองทุน 

การบริหารจดัการเงินกองทุนของธนาคารฯ มีวตัถุประสงค์ในการรักษาฐานะเงินกองทุนที่เขม้แข็งเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรักษา
อนัดบัความน่าเช่ือถือทางเครดิต 

24. องค์ประกอบอื่นของส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทีว่ดัมูลค่าดว้ย  
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

ตราสารหน้ี 75,439 - 

รวม 75,439 - 

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทีว่ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

ตราสารหน้ี (9) - 

รวม (9) - 

 75,430  

หัก: ภาษีเงินได ้ (15,086) - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็น               
นิติบุคคลเดียวกนั - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 60,344 - 
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25. รายได้ดอกเบีย้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 87,760 135,362 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 243,779 436,996 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 341,408 525,281 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 672,947 1,097,639 

26. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินรับฝาก 69,100 89,120 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 391,916 861,282 
เงินจ่ายเขา้กองทุนคุม้ครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน 70,775 122,510 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 9,678 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 531,791 1,082,590 

27. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรองและการค ้าประกนั 62,798 51,548 
- การบริการโอนเงิน และเรียกเก็บเงิน 64,764 84,069 
- ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลกัทรพัย ์ 24,068 37,273 

- อื่น ๆ 66,821 55,576 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 218,451 228,466 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ   
- ค่าโอนเงินระหว่างสถาบนัการเงิน 32,711 30,024 

- อื่น ๆ 48,492 45,969 

รวมคา่ใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 81,203 75,993 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 137,248 152,473 
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28. ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน/ก าไรสุทธิจาก
ธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 624,314 1,741,919 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 135,561 (745,016) 

ตราสารหน้ี 229,169 370,650 

รวม 989,044 1,367,553 

29. ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 111,424 - 

รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 111,424 - 

30. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้/หนี้สูญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 16 5,618 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                       
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 3,372 - 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (9,437) 5,572 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่9 มาใช้
ที่ทยอยตดัจ าหน่าย (56,269) - 

ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ 4,380 - 

รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน/หน้ีสูญ  
 หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) (57,938) 11,190 
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31. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 หนี้สินทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 17,253,923 10,181,193 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 703,716 251,264 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ทีย่งัไม่ถึงก าหนด 31,316 - 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ     

- วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 3,974,883 5,022,964 
- วงเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชท้ีไ่ม่สามารถยกเลิกได้ 966,815 1,652,979 

รวมภาระผูกพนั 22,930,653 17,108,400 

31.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ซ่ึงมีระยะเวลา
การเช่า 1 - 3 ปี ซ่ึงยงัไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ทั้งน้ี ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเชา่และบริการ 
ธนาคารฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาดงักล่าว ดงัน้ี 

                     (หน่วย: พนับาท) 
จ่ายช าระภายใน 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

1 ปี 17,646 31,312 
1 ถึง 5 ปี 32,037 88,634 

 49,683 119,946 

31.3  ภาระผูกพันอื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 
   31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
สัญญาบริการเกี่ยวกบั “Business Continuity Facility” 9,149 23,217 
สัญญาบริการเกี่ยวกบั “Facility Management Solution” 1,600 1,451 

รวม 10,749 24,668 

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของธนาคารฯบนพ้ืนฐาน
ความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือน และธนาคารฯจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของ
พนักงาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของ
กระทรวงการคลงัและบริหารจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที่ไดร้ับอนุญาต 
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33. รายการธุรกิจกบักิจการทีเ่กีย่วข้องกนั  

33.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันกบัธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือ
กิจการที่ธนาคารฯ มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงนิและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือธนาคารฯ
อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น  

ความสัมพนัธ์ทีม่ีกบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

ช่ือกิจการ/บุคคล 
ประเทศท่ีจดัตั้ง                       

/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ ์

ผูบ้ริหารส าคญั หลายสญัชาติ บุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบต่อการวางแผน สัง่การ
และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ธนาคารฯไม่ว่าทางตรงและ
ทางออ้ม ประกอบดว้ย 

- Chief Country Officer and 
General  Manager 

- Country Chief Operating Officer 
- Head of Finance 
- Head of Global Transaction  

Banking Thailand and Head of 
Corporate Cash Management 

- Head of Global Markets 
- Head of Compliance/ 

Anti-Financial Crime 
- Thailand Chief Operating Officer 
- Head of Human Resources 
- Country Treasurer of Thailand 

ส านักงานใหญ่ และสาขาอืน่   
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch เยอรมนี ส านกังานใหญ ่
Deutsche Bank AG, Asia Pacific Head Office สิงคโปร์ ส านกังานใหญ่เอเชียแปซิฟิก 
Deutsche Bank AG, Wien Branch ออสเตรีย สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Brüssel Branch เบลเยียม สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Paris Branch ฝรัง่เศส สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch ฮ่องกง สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Ungarn Branch ฮงัการี สาขาอื่น 
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ช่ือกิจการ/บุคคล 
ประเทศท่ีจดัตั้ง                       

/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ ์

Deutsche Bank AG, Bangalore Branch อินเดีย สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Mumbai Branch อินเดีย สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch อินโดนีเซีย สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Tokyo Branch ญี่ปุ่น สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch เนเธอร์แลนด ์ สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Karachi Branch ปากีสถาน สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Manila Branch ฟิลิปปินส ์ สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Portugal Branch โปรตุเกส สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Taipei Branch ไตห้วนั สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Johannesburg Branch แอฟริกาใต ้ สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Singapore Branch สิงคโปร์ สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Seoul Branch เกาหลีใต ้ สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Colombo Branch ศรีลงักา สาขาอื่น 
Deutsche Bank AG, Zürich Branch สวิตเซอร์แลนด์ สาขาอืน่ 
Deutsche Bank AG, Abu Dhabi Branch สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ สาขาอืน่ 
Deutsche Bank AG, Dubai (DIFC) Branch สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ สาขาอืน่ 
Deutsche Bank AG, London Branch สหราชอาณาจกัร สาขาอืน่ 
Deutsche Bank AG, New York Branch สหรัฐอเมริกา สาขาอืน่ 
Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh Branch เวียดนาม สาขาอืน่ 
หน่วยงานกลุ่มอ่ืน ๆ   
Deutsche Group Services Pty Limited ออสเตรเลยี หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank S.A.- Banco Alemão บราซิล หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank (China) Co., Ltd., Beijing Branch จีน หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank (China) Co., Ltd., Shanghai Branch จีน หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG เยอรมนี หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DWS Holding & Service GmbH เยอรมนี หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Securities Asia Limited ฮ่องกง หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DBOI Global Services Private Limited อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DBOI Global Services Private Limited,  อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
   Bangalore Branch   
Deutsche Centre Private Limited อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DBOI Global Services Private Limited, Jaipur Branch อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DBOI Global Services Private Limited, Pune Branch อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Equities India Private Limited อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Investments India Private Limited อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
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ช่ือกิจการ/บุคคล 
ประเทศท่ีจดัตั้ง                       

/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ ์

Deutsche Investor Services Private Limited อินเดีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DB Service Centre Limited ไอร์แลนด ์ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche International Corporate Service (Ireland) 

Limited 
ไอร์แลนด ์ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 

DB Consorzio S. Cons. a r. l. อิตาล ี หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank Società per Azioni อิตาล ี หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Securities Inc. ญี่ปุ่น หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank Luxembourg S.A. ลกัเซมเบิร์ก หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank (Malaysia) Berhad มาเลเซีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank Nederland N.V. เนเธอร์แลนด ์ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd., Manila 

Branch 
ฟิลิปปินส ์ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 

Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna โปแลนด์ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank Securities Asia Limited, Taipei 

Branch 
ไตห้วนั หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 

DB Global Technology SRL โรมาเนีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank OOO รัสเซีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank TechCentre OOO รัสเซีย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DB International (Asia) Limited สิงคโปร์ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Securities Korea Co. เกาหลีใต ้ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española สเปน หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank (Suisse) SA สวิตเซอร์แลนด ์ หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank A.S. ตุรก ี หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Asset Management Group Limited สหราชอาณาจกัร หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DB Group Services (EURO) สหราชอาณาจกัร หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DB UK Bank Limited สหราชอาณาจกัร หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DBOI Global Services (UK) Limited สหราชอาณาจกัร หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DB Global Technology, Inc. สหรัฐอเมริกา หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
DB Services New Jersey, Inc. สหรัฐอเมริกา หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank National Trust Company สหรัฐอเมริกา หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank Securities Inc. สหรัฐอเมริกา หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
Deutsche Bank Trust Company Americas สหรัฐอเมริกา หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
บริษทั บริหารสินทรัพยไ์ทยบงัคบัและติดตาม   
สินทรัพย ์จ ากดั 

ไทย หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดด้อกเบ้ีย อตัราตลาด 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย อตัราตลาด 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ตราสารอนุพนัธ์ อตัราตลาด 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ จากส านกังานใหญ่ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายปันส่วน ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 รายการที่ส าคัญกับผู ้บ ริหารส าคัญ บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันส าหรับแต่ละปี ส้ินสุดวันที ่                           
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

       (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืน   
รายไดด้อกเบ้ีย 38,729 26,185 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 220,407 589,136 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 22,183 33,598 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2 3 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ จากส านกังานใหญ่ 141,927 92,696 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังาน 5 190 
ค่าใชจ้่ายปันส่วนจากส านกังานใหญ่ 481,838 581,750 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 46,036 41,076 
การจ าหน่ายเงินก าไรไปส านกังานใหญ่ 352,104 - 
   
หน่วยงานกลุ่มอ่ืน ๆ   
รายไดด้อกเบ้ีย 1,390 10,364 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย - 2 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,883 14,125 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - 3 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,551 3,365 
ค่าใชจ้่ายปันส่วน 49,430 52,385 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินรับฝาก   
บริษทั บริหารสินทรัพยไ์ทยบงัคบั และติดตามสินทรัพย ์จ ากดั 5,814 7,242 

เงินทุนสุทธิเพื่อด ารงสินทรัพย์ตามกฎหมายไทย   
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch 17,800,000 17,800,000 

บัญชีกับส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันสุทธิ   

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม   
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch 13,378,998 16,150,115 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย   
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch 20,891 73,597 
บัญชีระหว่างสาขา (6,785,755) (12,864,908) 
รวม 6,614,134 3,358,804 

อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (มูลค่าตามสัญญา)   
ส านกังานใหญ่และสาขา 205,343,140 162,386,656 

อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (มูลค่าตามสัญญา)   
ส านกังานใหญ่และสาขา 167,000,929 419,630,183 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันมีวนัครบก าหนดช าระ
ระหว่างวนัที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 23 มิถุนายน 2565 (2562: วนัที่ 7 มกราคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 - 0.97 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 - 2.29 ต่อปี) และจะจ่ายดอกเบ้ียในวนัที่
สัญญาครบก าหนดช าระและอาจมีการต่อสัญญาใหม่ในส่วนของเงินตน้ 
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33.2 ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ธนาคารฯ ไมม่ีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารฯ นอกเหนือจากผลประโยชน์
ที่พึงจ่ายตามปกติซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 86,432 92,774 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 41,024 40,316 
ผลประโยชน์พนกังานที่จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8,046 6,677 

รวม 135,502 139,767 

34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ธนาคารฯ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามฐานะและผลการด าเนินงานที่ส าคัญจ าแนกตาม
ธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศไวใ้นงบการเงนิน้ี เน่ืองจากธนาคารฯด าเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกรรม
ในประเทศเท่านั้น 

35. การบริหารความเส่ียง 

นโยบายการจัดการความเส่ียงด้านการเงิน 

ธนาคารฯมีการบริหารความเส่ียงประเภทหลักๆ โดยใช้เคร่ืองมือในการวดัปริมาณความเส่ียงในหลาย
รูปแบบ โดยเคร่ืองมือที่ใชว้ดัปริมาณบางวิธีจะเหมาะสมกบัการวดัความเส่ียงหลายประเภท และบางวิธีจะมี
ลกัษณะเฉพาะส าหรับความเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น เคร่ืองมือในการวดัค่าความเส่ียงเหล่าน้ีจะ
ใช้ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณจากการผนัแปรไปของมูลค่าตลาด (Sensitivity analysis) อันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยวดั (Market Parameters) ของสถานะทางการเงินหรือพอร์ทโฟลิโอใด ๆ นอกจากน้ี
เคร่ืองมือวดัปริมาณความเส่ียงยงัสามารถวดัค่าความเส่ียงโดยรวม โดยประมวลผลดว้ยวิธีการทางสถิติ และ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเคล่ือนไหวของราคาตลาดในรูปของการวิเคราะห์เปรียบเทียบใน
หลายรูปการณ์ (Scenario Analysis) 

ชนิดของความเส่ียงที่ส าคัญที่สุดส าหรับธนาคารฯได้แก่  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ (Credit risk)                            
ความเส่ียงจากตลาด (Market risk) และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ความเส่ียงทั้ง 3 ประเภท
ดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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35.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเกิดจากการท าธุรกรรมท่ีมีสิทธิหรือขอ้ผูกพนักบัคู่สัญญา ผูกู้ห้รือผูม้ีภาระผูกพนั (ซ่ึง
จะเรียกรวมเป็น “คู่สัญญา”) รายการดงักล่าวมกัจะเป็นส่วนหน่ึงของธุรกรรมการให้กูย้ืมแบบปกติ (เช่น เงิน
ให้สินเช่ือและภาระผูกพนั) หรือธุรกรรมการซ้ือขายกับลูกคา้โดยตรง (เช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายผ่าน
ตลาดรอง สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซ้ือขายอัตราดอกเบ้ียล่วงหน้า) หรือ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัดา้นสินเช่ือ (เช่น พนัธบตัร) ส าหรับความเส่ียงที่คู่สัญญาไม่สามารถช าระเงนิตาม
สัญญา ธนาคารฯมีการบริหารจดัการโดยใชว้ิธีการทางดา้นเครดิตและดา้นตลาด  

ความเส่ียงดา้นเครดิตสามารถแบ่งไดส้ามประเภท ดงัน้ี 

-    ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถช าระเงินตามสัญญา (Default risk) 

-     ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา (Country risk) คือความเส่ียงที่อาจท าให้เกิดการขาดทุนจากประเทศ
คู่สัญญาอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิเช่น การเส่ือมลงจากภาวะเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมอืง 
สังคม การเวนคืนของสินทรัพย ์ภาระหน้ีของรัฐบาล การควบคมุอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และการเส่ือมราคาหรือการลดค่าสกุลเงิน ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญารวมถึงความเส่ียงในการโอน
ทรัพย์สิน เมื่อลูกหน้ีไม่สามารถที่จะตอบสนองตามภาระผูกพันได้เน่ืองจากไม่สามารถถ่ายโอน
สินทรัพยใ์ห้แก่ผูท้ี่ไม่มีถ่ินฐานในประเทศเน่ืองจากการแทรกแซงของรัฐบาล  

- ความเส่ียงจากการช าระหน้ีสิน (Settlement risk) คือความเส่ียงที่การช าระหน้ีสินไม่ประสบความส าเร็จ 
ซ่ึงเกิดขึ้นเมือ่มีการแลกเปล่ียนของเงินสด หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรพัยสิ์นอ่ืนไม่ไดเ้กิดขึ้นตามก าหนด 

ความเส่ียงดา้นเครดิตสามารถวดัและจดัการดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

- หลกัการส าคญัของการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตคือการประเมินสถานะการเงินของลูกคา้ซ่ึงเป็น
แนวทางเดียวกับกลยุทธ์การลงทุนของธนาคารฯ ความรอบคอบในการเลือกลูกคา้เป็นขั้นแรกของ                          
การป้องกนัความเส่ียง โดยกลุ่มของธนาคารฯใชม้าตรฐานเดียวกนัในการพิจารณาเครดิตของลูกหน้ี  

- ธนาคารฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกันความเส่ียงในการกระจุกตวัและความเส่ียงจากการขาดทุนใหญ่ที ่                    
ไม่คาดคิด โดยการกระจายการลงทุน และลงทุนในกลุ่มผลิตภณัฑ์ทางด้านเครดิตที่เป็นที่ตอ้งการ                      
ของตลาด และปกป้องเงินทุนของธนาคารฯในทุกสภาวะตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
บริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพของการลงทุนทั้งในกลุ่มลูกคา้ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มประเทศ
และกลุ่มผลิตภณัฑ ์ตามอตัราความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
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- ธนาคารฯมีจุดมุ่งหมายท่ีจะหลีกเล่ียงความเส่ียงดา้นเครดิตขนาดใหญ่กบัคู่สัญญา รวมถึงในระดบัพอร์ต
การลงทุน โดยใช้วิธีการป้องกันความเส่ียงท่ีเขม้งวด รวมถึงการใช้มาตรการเชิงรุกในการท าประกัน
ความเส่ียง (ถา้มี) และการกระจายตวัของกลุ่มลูกคา้ร่วมกบัการใชห้ลกัประกนัดว้ย 

- ธนาคารฯจะยอมรับในการด ารงระดับความเส่ียงเงินสด (Outright cash risk position) ต่อเมื่อมีความ
ปลอดภยั มีการค ้าประกนัและ/หรือป้องกนัความเส่ียงอย่างเพียงพอ โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับธุรกรรมท่ีมี
ความเส่ียงต ่า ธุรกรรมระยะส้ันและธุรกรรมดา้นสนบัสนุนการบริการดา้นธุรกจิระหวา่งประเทศ รวมถึง
ธุรกิจที่มีความเส่ียงต ่าที่ก าไรครอบคลุมการขาดทุนอย่างเพียงพอ 

- ธนาคารฯมีจุดมุ่งหมายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงจากการลงทนุในสัญญาอนุพนัธ์โดยมีสัญญาหลกัประกัน 
หากพิจารณาว่ามีความจ าเป็น นอกจากน้ี ธนาคารฯยงัอาจมีการป้องกันความเส่ียงจากการกระจุกตวั
เพ่ิมเติมเพื่อลดความเส่ียงดา้นสินเช่ือจากการเปล่ียนแปลงของตลาด   

- การขยายสินเช่ือหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการให้วงเงินสินเช่ือทีมี่สาระส าคญั (เช่น ระยะเวลา 
โครงสร้างหลกัประกันหรือขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการให้สินเช่ือที่ส าคญั) กบัคู่สัญญาใดตอ้งไดร้ับการอนุมตัิ
ดา้นสินเช่ือจากหน่วยงาน ซ่ึงผูม้ีอ านาจในการอนุมตัิสินเช่ือเป็นผูม้ีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และไดร้ับการ
ฝึกอบรมและธนาคารฯก็มีการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้และยงัไม่
รับรู้ ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตเป็นมูลค่าขั้นตน้ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยไม่ค  านึงถึง
หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพือ่เพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตคือ 
มูลค่าตามบญัชี 

ส าหรับสัญญาค ้าประกันทางการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต คอื จ านวนสูงสุดที่ธนาคารฯ
ตอ้งจา่ยช าระถา้ผูถื้อสัญญาค ้าประกนัทวงถาม  

ส าหรับภาระผูกพนัที่จะให้สินเช่ือซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสินเช่ือนั้น ฐานะเปิดสูงสุดต่อ
ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ จ านวนตามขอ้ตกลงการให้กูย้ืม 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย)์ 1,352,010 12,495,753 
สินทรัพยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 21,814,444 - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 19,027,800 18,175,524 
เงินลงทุน 20,482,693 26,302,873 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 19,635,108 25,880,945 
ลูกหน้ีจากการคา้หลกัทรพัย ์ 1,054,539 223,007 
ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ - 207,507 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ 61,164 63,520 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 83,427,758 83,349,129 

ภาระผูกพนัที่จะให้สินเช่ือ - วงเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ที่ไม่สามารถ 
 ยกเลิกได ้ 966,815 1,652,979 
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน (การให้กูย้ืม เล็ตเตอร์ออฟเครดิต  
 ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ทีย่งัไม่ถึงก าหนด) 17,988,955 10,432,457 
รวม 18,955,770 12,085,436 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 102,383,528 95,434,565 

หลักประกันและการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ 

ธนาคารฯมีหลกัประกนัทีถื่อไวแ้ละการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของฐานะเปิดต่อความเส่ียง
ดา้นเครดิต โดยรายละเอียดของหลกัประกนัที่ธนาคารฯถือไวส้ าหรับสินทรัพยท์างการเงินแต่ละประเภทมี
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต                        

ทีมี่หลกัประกนั 
 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(สินทรัพย)์ 

- 10,101,279 ตราสารหน้ี 

สินทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

17,400,682 - ตราสารหน้ี 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 79,295 258,739 สิทธิการเช่า 
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การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงนิที่แสดงในตาราง 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต) และส าหรับ
ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือและสัญญาค ้ าประกันทางการเงิน คือ จ านวนที่มีภาระผูกพันหรือค ้ าประกัน 
ตามล าดบั 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงิน
ที่ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคญั         
ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-month ECL) 

สินทรัพยท์างการเงิน
ที่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL – not 
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที่มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) ส ารองส่วนเกิน รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่าลงทุน” 583,381 - - - 583,381 
ไม่คา้งช าระ 768,629 - - - 768,629 
รวม 1,352,010 - - - 1,352,010 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดข้ึน (19) - - - (19) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,351,991 - - - 1,351,991 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วย 
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      
อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่าลงทุน” 20,482,693 - - - 20,482,693 
รวม 20,482,693 - - - 20,482,693 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่           

คาดว่าจะเกิดข้ึน (3,372) - - - (3,372) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 20,479,321 - - - 20,479,321 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ     
ไม่คา้งช าระ  19,502,546 83,352 - - 19,585,898 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - - 49,210 - 49,210 
รวม 19,502,546 83,352 49,210 - 19,635,108 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่       

คาดว่าจะเกิดข้ึน (1,616) (4) (49,210) (224,115) (274,945) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 19,500,930 83,348 - (224,115) 19,360,163 

ภาระผูกพันที่จะให้สินเช่ือ      
ไม่คา้งช าระ  923,131 43,684 - - 966,815 
รวม 923,131 43,684 - - 966,815 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่      

คาดว่าจะเกิดข้ึน (390) - - - (390) 
มูลค่าสุทธิ 922,741 43,684 - - 966,425 

สัญญาค ้าประกันทางการเงิน      
ไม่คา้งช าระ  17,774,285 214,670 - - 17,988,955 
รวม 17,774,285 214,670 - - 17,988,955 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่       

คาดว่าจะเกิดข้ึน (5,579) (399) - - (5,978) 
มูลค่าสุทธิ 17,768,706 214,271 - - 17,982,977 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยจ์ดัชั้นของธนาคารฯตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. เพื่อวิเคราะห์
เงินลงทุน เงินให้สินเช่ือ และการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย สรุปไดด้งัน้ี 

                                       (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2562 

   เงินให้สินเช่ือแก่     
   สถาบนัการเงิน  เงินให้สินเช่ือ   
   และดอกเบ้ีย  แก่ลูกหน้ีและ   
 เงินลงทุน  คา้งรับ  ดอกเบ้ียคา้งรับ  รวม 

จดัชั้นปกติ -  11,852,944  25,482,634  37,335,578 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ -  -  348,910  348,910 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 6,907  -  49,401  56,308 
รวม 6,907  11,852,944  25,880,945  37,740,796 

35.2 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงดา้นตลาดเกิดจากความไม่แน่นอนจากการเปล่ียนแปลงของราคาและอตัรา (อตัราดอกเบ้ีย อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ์) รวมไปถึงความสัมพนัธ์และ
ระดบัความผนัผวนของราคาและอตัราอา้งอิง 

แนวทางในการบริหารความเส่ียง  

กิจการในกลุ่มธนาคารดอยซ์ แบงก์ ทัว่โลกและธนาคารฯใชว้ิธีการวดัความอ่อนไหวของความเส่ียง (Risk 
Sensitivities) มูลค่าของความเส่ียง (Value at Risk: VaR) การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) และ
ตวัช้ีวดัทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital Metrics) เพือ่บริหารความเส่ียงดา้นตลาดและก าหนดระดบัของ
ความเส่ียง ทีมบริหารความเส่ียงทางดา้นตลาดภายใตก้ารบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของส านักงานใหญ่เป็นหน่วยงานอิสระมีหน้าที่ในการบริหารจดัการความเส่ียงด้านตลาดของธนาคารฯ 
โดยมกีารก าหนดระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมในรูปแบบของมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk: VaR) ก าหนด
นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งและส่ือสารไปยงับุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละธุรกิจ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารฯส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่
ไม่ใช่เพื่อคา้ ซ่ึงได้มีการป้องกันความเส่ียงภายในโดยการโอนความเส่ียงไปหน่วยงาน Global Markets ซ่ึง
หน่วยงานน้ีจะบริหารความเส่ียงรวมกบัธุรกรรมเพือ่คา้โดยใชว้ิธีมูลค่าของความเส่ียง (Value at Risk: VaR) 
ส าหรับความเส่ียงที่ เหลือที่ไม่ได้มีการโอนความเส่ียง เช่น ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ จะใชว้ธีิการจบัคู่เงินลงทุนในสกุลเงินเดียวกนั 
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(ก) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดที่การเคล่ือนไหวในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารฯ ความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ียเกิดจากการทีอ่ตัราดอกเบ้ีย
ของสินทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไม่สอดคลอ้งกับอัตราดอกเบ้ียของการจดัหาเงินทุนจากหน้ีสินของธนาคารฯ 
หน่ึงในสาเหตุส าคญัของการที่ไม่สอดคลอ้งเหล่าน้ีคือความแตกต่างในช่วงเวลาท่ีก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ความไม่สอดคลอ้งดงักล่าวจะมีการจดัการและดูแลโดยธนาคารฯและส านกังาน
ใหญ่ของธนาคารฯซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงจะด าเนินการตามแนว
ปฏิบตัิภายในธนาคารฯและจดัการร่วมกบัความเส่ียงดา้นตลาด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่มีนัยส าคัญ จ าแนกตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 19,548 19,548 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 66,242 768,629 517,139 1,352,010 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน - 21,814,444 - 21,814,444 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 19,027,800 19,027,800 
เงินลงทุน - 20,482,693 - 20,482,693 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 51,225 17,706,932 1,876,951 19,635,108 
ลูกหน้ีจากการค้าหลักทรัพย ์ - - 1,054,539 1,054,539 
สินทรัพยอ่ื์น - ดอกเบ้ียค้างรับ - - 61,164 61,164 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 117,467 60,772,698 22,557,141 83,447,306 
หนี้สินทางการเงิน     
เงนิรับฝาก 26,269,647 4,020,710 5,909,548 36,199,905 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 700 1,501,207 56,599 1,558,506 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 803,046 803,046 
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม            
ผ่านก าไรหรือขาดทุน - - 83,626 83,626 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 17,626,013 17,626,013 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 79,718 79,718 
เจา้หน้ีจากการคา้หลักทรัพย ์ - - 1,046,241 1,046,241 
หน้ีสินอืน่ - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 889,001 889,001 
บญัชีสุทธิกบัส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็น 
 นิติบุคคลเดียวกนั - 9,939,538 (3,325,404) 6,614,134 
รวมหนี้สินทางการเงิน 26,270,347 15,461,455 23,168,388 64,900,190 
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(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี 

 
ไม่มีดอกเบ้ีย 

 
รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 38,091 38,091 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 44,286 11,851,540 599,927 12,495,753 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 18,175,524 18,175,524 
เงินลงทุน - 26,302,873 - 26,302,873 
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ 166,500 23,567,839 2,146,606 25,880,945 
ลูกหน้ีจากการค้าหลักทรัพย ์ - - 223,007 223,007 
ลูกหน้ีตามสัญญาหลักประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 207,507 - - 207,507 
สินทรัพยอ่ื์น - ดอกเบ้ียค้างรับ - - 63,520 63,520 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 418,293 61,722,252 21,246,675 83,387,220 

หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 27,348,937 7,493,517 4,836,084 39,678,538 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 388 2,160,551 53,858 2,214,797 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 909,206 909,206 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 16,729,744 16,729,744 
เจา้หน้ีจากการคา้หลักทรัพย ์ - - 438,200 438,200 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 1,017,703 1,017,703 
บญัชีสุทธิกบัส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็น 
 นิติบุคคลเดียวกนั - 9,894,022 (6,535,218) 3,358,804 

รวมหนี้สินทางการเงิน 27,349,325 19,548,090 17,449,577 64,346,992 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียซ่ึงค านวณจากวนัที่ที่มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหมต่ามสัญญาหรือวนัที่ครบ
ก าหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม 
น้อยกว่า                    
3 เดอืน 

มากกว่า                       
3 เดือน ถึง 1 

ปี 
มากกว่า                        

1 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

อตัรา
ผลตอบแทน              
ถวัเฉลี่ย                     

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน - 21,761 746,868 - - 768,629 0.75 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - 17,400,682 1,192,134 2,247,399 974,229 21,814,444 0.69 

เงินลงทุน  - 3,466,031 12,935,275 4,081,387 - 20,482,693 1.47 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,319,725 11,565,308 4,646,309 175,590 - 17,706,932 1.63 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,319,725 32,453,782 19,520,586 6,504,376 974,229 60,772,698  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรบัฝาก - 2,245,467 271,934 1,503,309 - 4,020,710 0.10 
รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน - - - 501,207 1,000,000 1,501,207 5.09 
บญัชีสุทธิกับส านักงานใหญ่และ

สาขาอื่นท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 25,428 3,827,476 - 6,086,634 - 9,939,538 0.32 
รวมหนี้สินทางการเงิน 25,428 6,072,943 271,934 8,091,150 1,000,000 15,461,455  

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2562 

 เมื่อทวงถาม 
น้อยกว่า                    
3 เดือน 

มากกว่า                       
3 เดือน ถึง 1 

ปี 
มากกว่า                        

1 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

อตัรา
ผลตอบแทน              
ถวัเฉลี่ย                     

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน  - 11,851,540 - - - 11,851,540 1.22 
เงินลงทุน  - 3,114,895 10,267,173 12,096,056 824,749 26,302,873 2.10 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรบั  4,628,125 14,059,126 4,306,277 574,311 - 23,567,839 1.79 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 4,628,125 29,025,561 14,573,450 12,670,367 824,749 61,722,252  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก - 7,491,917 1,600 - - 7,493,517 1.86 
รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน - 466,826 262,020 431,705 1,000,000 2,160,551 7.31 
บญัชีสุทธิกับส านักงานใหญ่และ

สาขาอื่นท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 76,120 3,076,337 (3,373,009) 10,114,574 - 9,894,022 1.17 
รวมหนี้สินทางการเงิน 76,120 11,035,080 (3,109,389) 10,546,279 1,000,000 19,548,090  
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(ข) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่
มีผลต่อมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดงักล่าวไดม้ีการจดัการร่วมกบัความเส่ียงดา้นตลาด 

ธนาคารฯ บริหารความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนภายในวงเงินที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการควบคุม
ความเส่ียงในประเทศไทย นอกจากน้ี ธนาคารฯ ยงัจ ากัดฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิของเงินตรา
ต่างประเทศแต่ละสกุลเงินไว้ที่ร้อยละ 15 ของเงินทุนทั้ งหมดของธนาคารฯ และจ ากัดฐานะเงินตรา
ต่างประเทศสุทธิของเงินตราต่างประเทศรวมทุกสกุลเงินไวท้ี่ร้อยละ 20 ของเงินทุนทั้งหมดของธนาคารฯ 
อตัราส่วนดงักล่าวเป็นไปตามที ่ธปท. ก าหนด 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิดา้นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ในสกุลเงินตรา
ต่าง ๆ เทียบเทา่เงินบาท เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ - สินทรัพย์ (หนี้สิน)   
ดอลลาร์สหรัฐ (348,462) 212,954 
ยูโร (71,755) (109,742) 
อื่น ๆ (68,074) (101,057) 

35.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเป็นเคร่ืองมือของธนาคารฯเพือ่ให้ธุรกิจสามารถรักษาสภาพคล่องให้
เพียงพอ และมีความสามารถในการช าระเงินคืนตามภาระที่มีภายใตก้รอบเวลาท่ีก าหนดไว ้

ธนาคารฯ สาขาประเทศไทยบริหารสภาพคล่องตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการส ารองสภาพคล่อง
ตามที ่ธปท. ไดบ้งัคบัใช ้หน่วยงานบริหารเงิน (Treasury) มีหนา้ท่ีในการบริหารสภาพคล่องและความเส่ียง
จากเงินทุนเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารดอยซ์ แบงก์ ทัว่โลกตามที่ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์การบริหารความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่อง กรอบการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดถู้กออกแบบมาเพื่อระบ ุวดัและจดัการ
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกลุ่มธนาคารฯ การบริหารความเส่ียงสภาพคล่องจะถูกหารือในการประชุม
คณะกรรมการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน “ALCO” ในประเทศไทย  
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แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องเร่ิมตน้จากการด าเนินการระหว่างวนั (สภาพคล่องในการ
ด าเนินงาน) การจดัการล าดบัการช าระเงินประจ าวนั การคาดการณ์กระแสเงินสดและการเขา้ถึงธนาคารกลาง 
รวมไปถึงการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องแบบกลยุทธ์โดยค านึงถึงแหล่งเงินทุนทั้งท่ีมีหลกัประกัน
และไมมี่หลกัประกนั และสุดทา้ย มุมมองด้านยุทธศาสตร์ในการจดัการสภาพคล่องโดยค านึงถึงระยะเวลา
การครบก าหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดและกลยุทธ์การออกตราสารของธนาคารฯ  

ธนาคารฯมีระบบการรายงานกระแสเงินสดที่ให้ขอ้มูลการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องเป็นรายวนั
ส าหรับการบริหารความเส่ียงทั้งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค 

การทดสอบและวิเคราะห์ระดบัภาวะวิกฤต (Stress testing) มีบทบาทส าคญัในกรอบการบริหารความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องของธนาคารฯ ซ่ึงได้รวมถึงการประเมินสภาพคล่องของสินทรัพย ์เช่น คุณลกัษณะของ
สินทรัพยข์องธนาคารฯภายใตส้ถานการณ์ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนความตอ้งการเงินทุนทีอ่าจเกิดขึ้นจาก
ภาระผูกพนัต่าง ๆ 

ตามข้อก าหนดในประกาศ ธปท. ที่ สนส.2/2561 ลงวนัที่  25 มกราคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ธนาคารฯ 
เปิดเผยขอ้มูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) ไวใ้นเวบ็ไซต์ของธนาคารฯ โดยธนาคารฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูล 
LCR ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ที ่ “www.db.com/thailand” 

http://www.db.com/thailand
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนด
ของสัญญา สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

   มากกว่า มากกว่า    
  น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี  มากกว่า ไม่มีก าหนด  
 เม่ือทวงถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสด - - - - - 19,548 19,548 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 583,381 21,761 746,868 - - - 1,352,010 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ย                    

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 17,400,682 1,192,134 2,247,399 974,229 - 21,814,444 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 4,519,900 5,064,581 7,175,760 2,267,559 - 19,027,800 
เงินลงทุน - 3,466,031 12,935,275 4,081,387 - - 20,482,693 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรับ 528,894 13,378,529 4,660,067 176,305 - 891,313 19,635,108 
ลูกหน้ีจากการคา้หลกัทรัพย ์ - 1,054,539 - - - - 1,054,539 
สินทรัพยอ์ืน่ - ดอกเบี้ยคา้งรับ - 9,357 45,213 5,602 992 - 61,164 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,112,275 39,850,799 24,644,138 13,686,453 3,242,780 910,861 83,447,306 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 32,179,195 2,245,467 271,934 1,503,309 - - 36,199,905 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 57,299 - - 501,207 1,000,000 - 1,558,506 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 803,046 - - - - - 803,046 
หน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ย                    

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 83,626 - - - - 83,626 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์(1) - 4,764,670 4,151,626 7,049,993 1,574,808 - 17,541,097 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3,867 11,731 54,197 9,923 - 79,718 
เจา้หน้ีการคา้หลกัทรัพย์ - 1,046,241 - - - - 1,046,241 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 630 2,798 36 169,313 716,224 - 889,001 
บญัชีสุทธิกบัส านักงานใหญ่และสาขาอื่นที่

เป็นนิติบุคคลเดียวกนั (3,299,976) 3,827,476 - 6,086,634 - - 6,614,134 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 29,740,194 11,974,145 4,435,327 15,364,653 3,300,955 - 64,815,274 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธ ิ (28,627,919) 27,876,654 20,208,811 (1,678,200) (58,175) 910,861 18,632,032 

        
ภาระผูกพนัจากการให้สินเชื่อ - 7,483,851 3,639,715 3,750,120 1,342,058 6,714,909 22,930,653 

(1) หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์แสดงยอดกอ่นรวมประมาณการหน้ีสินส าหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 
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(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2562 

   มากกว่า มากกว่า    
  น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี มากกว่า ไม่มกี าหนด  

 เมือ่ทวงถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ระยะเวลา รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด - - - - - 38,091 38,091 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 642,810 11,852,943 - - - - 12,495,753 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 3,163,317 3,262,193 9,111,279 2,638,735 - 18,175,524 
เงินลงทุน - 3,114,895 10,267,173 12,096,056 824,749 - 26,302,873 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย        

คา้งรบั                       566,907 16,177,356 4,331,007 577,717 - 4,227,958 25,880,945 
ลกูหน้ีจากการคา้หลกัทรัพย์ - 223,007 - - - - 223,007 
ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกนัของ                       

ตราสารอนุพนัธ์ 207,507 - - - - - 207,507 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ 208 6,975 5,673 49,085 1,579 - 63,520 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,417,432 34,538,493 17,866,046 21,834,137 3,465,063 4,266,049 83,387,220 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 32,185,021 7,491,917 1,600 - - - 39,678,538 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 54,246 466,826 262,020 431,705 1,000,000 - 2,214,797 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 909,206 - - - - - 909,206 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์(1) - 3,002,516 2,859,979 8,697,170 2,084,281 - 16,643,946 
เจา้หน้ีจากการคา้หลกัทรพัย์ - 438,200 - - - - 438,200 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 79,374 137,681 163,786 636,862 - 1,017,703 
บญัชีสุทธิกับส านักงานใหญ่และสาขาอื่น

ท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั (6,459,097) 3,076,336 (3,373,009) 10,114,574 - - 3,358,804x 

รวมหนี้สินทางการเงิน 26,689,376 14,555,169 (111,729) 19,407,235 3,721,143 - 64,261,194 
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (25,271,944) 19,983,324 17,977,775 2,426,902 (256,080) 4,266,049 19,126,026 

        
ภาระผูกพนัจากการให้สินเช่ือ - 309,010 663,500 2,140,063 51,550 13,944,277 17,108,400 
(1) หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์แสดงยอดกอ่นรวมประมาณการหน้ีสินส าหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 
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36. มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 
ตามบญัชี  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม                            

ผ่านก าไรหรือขาดทุน - 21,814,444 - 21,814,444 21,814,444 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน      
- สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ      
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - 11,512,925 - 11,512,925 11,512,925 
- สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือ

ขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า - 7,514,875 - 7,514,875 7,514,875 
เงินลงทุน - 20,479,321 - 20,479,321 20,479,321 
หนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน               

ก าไรขาดทุน - 83,626 - 83,626 83,626 
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน (ก่อนรวมประมาณการ

หน้ีสินส าหรับอนุพนัธ์)      
- สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ - 9,856,590 - 9,856,590 9,856,590 
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ      
- สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือ

ขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า - 7,684,507 - 7,684,507 7,684,507 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน                   

ตัดจ าหน่ายแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสด 19,548 - - 19,548 19,548 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 1,351,991 1,351,991 1,351,991 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 19,360,163 19,360,163 19,360,163 
ลกูหน้ีจากการคา้หลกัทรัพย ์ - 1,054,539 - 1,054,539 1,054,539 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 61,164 61,164 61,164 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่ายแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินรับฝาก - - 36,199,905 36,199,905 36,199,905 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 1,558,506 1,558,506 1,558,506 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 803,046 - - 803,046 803,046 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 79,718 - 79,718 79,718 
เจา้หน้ีจากการคา้หลกัทรัพย ์ - 1,046,241 - 1,046,241 1,046,241 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 889,001 889,001 889,001 
บญัชีสุทธิกับส านักงานใหญ่และสาขาอื่น                 

ท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั - - 6,614,134 6,614,134 6,614,134 

 (หน่วย: พนับาท) 
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 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 
ตามบญัชี  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน      
- สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ      
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ - 10,206,162 - 10,206,162 10,206,162 
- สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือ

ขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า - 7,969,362 - 7,969,362 7,969,362 
เงินลงทุน - 26,302,873 - 26,302,873 26,302,873 
หนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน (ก่อนรวมประมาณการ

หน้ีสินส าหรับอนุพนัธ์)      
- สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ      
 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - 8,035,748 - 8,035,748 8,035,748 
- สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือ

 ขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า - 8,608,198 - 8,608,198 8,608,198 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่ายแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสด 38,091 - - 38,091 38,091 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 12,478,238 12,478,238 12,478,238 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 25,555,626 25,555,626 25,555,626 
ลกูหน้ีจากการคา้หลกัทรัพย์ - 223,007 - 223,007 223,007 
ลูกหน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของอนุพนัธ์ - 207,507 - 207,507 207,507 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 63,520 63,520 63,520 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด

จ าหน่ายแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินรับฝาก - - 39,678,538 39,678,538 39,678,538 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 2,214,797 2,214,797 2,214,797 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 909,206 - - 909,206 909,206 
เจา้หน้ีจากการคา้หลกัทรัพย์ - 438,200 - 438,200 438,200 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 1,017,703 1,017,703 1,017,703 
บญัชีสุทธิกับส านักงานใหญ่และสาขาอื่นท่ีเป็นนิติ

บุคคลเดียวกนั - - 3,358,804 3,358,804 3,358,804 
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 ธนาคารฯมีการประมาณการมูลค่ามูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที่จะครบก าหนดในระยะอนัส้ันหรือสินทรัพยท์างการเงินที่มกีารคิดดอกเบ้ียใน
อตัราเทียบเคียงกับตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ ลูกหน้ี/
เจา้หน้ีจากการคา้หลกัทรัพย ์ลูกหน้ีตามสัญญาหลกัประกันของอนุพนัธ์ สินทรัพยอ่ื์น หน้ีสินจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หน้ีสินตามสัญญาเช่า และหน้ีสินอ่ืน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดังกล่าว
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีที่ใช้อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัที่มีการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียบ่อย และไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในความเส่ียงของการให้สินเช่ือ ถือตาม
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่รายงาน ส่วนมูลค่ายตุิธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีที่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
และมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียภายใน 1 ปี ของวนัทีร่ายงาน ประมาณโดยใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัที่
รายงาน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีที่ใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบคงที่อ่ืน ๆ ประมาณ
โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัที่คิดกับเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีทีม่ีคุณภาพความเส่ียงของการให้สินเช่ือทีค่ลา้ยกนั  

(ค) เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝาก (รวมเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน) ประเภทเมื่อทวงถาม 
ประเภทอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั และบตัรเงินฝากและเงินรับฝากประเภทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงทีแ่ละ
มีวนัครบก าหนดภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ในรายงาน ประมาณโดยใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัที่รายงาน 
ส าหรับมูลค่ายตุิธรรมของเงินรับฝากอ่ืนที่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ค  านวณหามูลค่ายุติธรรมโดยวิธีการหา
ส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนักบัจ านวนของเงินฝากที่คาดว่าจะครบก าหนด
ในแต่ละเดือน 

(ง) สินทรพัยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน/เงนิลงทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตรา                             
ตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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(จ)  สินทรัพย/์หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 

มูลคา่ยุติธรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินที่ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพยอ์า้งอิงจากขอ้มูลที่สามารถ
สังเกตไดจ้ากแหล่งขอ้มูลในตลาดที่เป็นอิสระและเช่ือถือได ้ซ่ึงได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของขอ้มูลเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีค่าดการณ์ไวด้้วยอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน ณ วนัทีว่ดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุง
ความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

(ฉ)  บญัชีสุทธิกบัส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั 

 มูลค่ายุติธรรมแสดงโดยประมาณตามจ านวนเงินที่แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากยอด        
คงคา้งระหว่างกันส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียลอยตัวอา้งอิงกับอตัราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีทีม่ีอายกุารก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ไม่เกินหน่ึงปี หรือเป็นยอดคงคา้งท่ีเกิดจากรายการ
ระหว่างกนัทีม่ีก าหนดช าระแบบเมื่อทวงถามหรือครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ธนาคารฯไมม่ีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายตุิธรรม  

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

ธนาคารฯ ได้มีการจดัประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปีก่อนเพื่อให้สอดคลอ้งกับการจัด
ประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการใหม่ดังกล่าวไม่มผีลต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของ
ส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันทีเ่คยรายงานไว ้รายการที่มีการจดัประเภทใหม่สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 ตามที่จดัประเภทใหม่ ตามทีเ่คยรายงานไว ้

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 16,729,744 16,643,946 
ประมาณการหน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 85,798 
ประมาณการหน้ีสิน 105,210 97,426 
หน้ีสินอื่น 1,475,375 1,483,159 

38. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยผูบ้ริหารของธนาคารฯเมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 


