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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้บริหารธนาคาร บีเอน็พ ีพารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน               
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เ ป็นนิติบุคคลเดียวก ัน  และ                   
งบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้                   
ในส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้                     
มีความเป็นอิสระจากธนาคารตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย                        
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 

ผู ้บริหารมีหน้าท่ี รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร                        
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกธนาคารหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ                   
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของธนาคาร 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของธนาคารใน                      
การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถ้า                      
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูบ้ริหารเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน
ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

 

 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกลุ  
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 11 เมษายน 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 

  



หมายเหตุ 2559 2558

เงินสด 595                379             
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8 5,343,079      8,814,286   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 31,340,647    37,559,613 
เงินลงทุนสุทธิ 10 18,454,348    22,002,913 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 11

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,913,910      6,233,978   
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,429             9,249          
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 5,918,339      6,243,227   
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 12 (64,222)          (63,723)       
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 5,854,117      6,179,504   

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 14 20,152           25,872        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 15 3,391             4,807          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 32,324           31,520        
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4,534,732      -          
ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินลงทุน 21,039           47,332        
สินทรัพยอ่ื์น 17 10,326           8,331          
รวมสินทรัพย์ 65,614,750    74,674,557 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2559 2558

เงินรับฝาก 18 10,903,613    12,644,186 
19 1,716,292      1,665,130   

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 46,245           58,264        
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ 184,011         -          
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 20 434,741         743,936      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 9 35,233,555    46,431,332 
ประมาณการหน้ีสิน 21 และ 22 37,741           32,283        
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4,069,215      95,459        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 110,487         95,863        
เจา้หน้ีอ่ืน 1,789,220      1,941,233   
หน้ีสินอ่ืน 23 63,673           55,050        
รวมหน้ีสิน 54,588,793    63,762,736 

ส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั
เงินทุนสุทธิเพื่อดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมาย 7 9,265,942      7,970,942   
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 641,883         658,525      

9,907,825      8,629,467   
บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั - สุทธิ 494,750         419,771      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืน
ท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั (22,240)          8,376          

กาํไรสะสม 645,622         1,854,207   
11,025,957    10,911,821 

65,614,750    74,674,557 
-                     -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รวมส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั

  ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั
รวมหนีสิ้นและส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืน่

หนีสิ้นและส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืน่
ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2559 2558

รายไดด้อกเบ้ีย 29 625,645     619,105     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 30 (467,132)   (428,427)   
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 158,513     190,678     
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 121,352     105,485     
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (31,167)     (33,407)     
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 31 90,185       72,078       
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 32 634,749     450,231     
ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 33 (16,466)     (21,993)     
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 11              698            
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 866,992     691,692     
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 292,900     290,614     
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 48,137       50,448       
ค่าภาษีอากร 9,712         8,555         
ค่าใชจ่้ายปันส่วนจากสาํนกังานใหญ่ 25 66,346       45,008       
ปันส่วนค่าใชจ่้ายจากเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 25 21,432       83,826       
อ่ืนๆ 112,154     128,947     

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 550,681     607,398     
หน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 34 - (5,000)       
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 316,311     89,294       
ภาษีเงินได้ 35 (70,689)     (22,723)     
กาํไรสุทธิ 245,622     66,571       

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท



2559 2558

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (38,270)     6,325         
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
สาํหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุน
หรือขาดทุนในภายหลงั 7,654 (1,265)

(30,616)     5,060         
รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - (1,598)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
สาํหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุน
หรือขาดทุนในภายหลงั - 319            

- (1,279)       
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ (30,616)     3,781         

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 215,006     70,352       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)



ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 8,101,789 1,132,676 3,316 3,316 2,281,021 11,518,802

เงินทุนลดลงระหวา่งปี (130,847) - - - - -130,847

โอนกาํไรสะสมใหส้าํนกังานใหญ่ - - - - (492,106) (492,106)

รายการกบัธนาคารที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของสาํนกังานใหญ่

และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั - (712,905) - - - -712,905

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (46,486) - - - - -46,486

เพิ่มขึ้นระหวา่งปี 705,011 - - - - 705,011

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นปี 658,525 - - - - 658,525

กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - - 66,571 66,571

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น - - 5,060 5,060 (1,279) 3,781

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 8,629,467 419,771 8,376 8,376 1,854,207 10,911,821

รวม

รวมองค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของสํานักงานใหญ่

และสาขาอืน่ที่เป็น

นิติบุคคลเดยีวกนั

เงนิทุนสุทธิ

เพือ่ดาํรงสินทรัพย์

ตามกฎหมาย

กาํไรสะสมบัญชีกบัสํานักงานใหญ่

และสาขาอืน่ที่เป็นนิติ

บุคคลเดยีวกนั - สุทธิ กาํไร (ขาดทุน) 

จากการวดัมูลค่า

เงนิลงทุนเผือ่ขาย

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของสํานักงานใหญ่

และสาขาอืน่ที่เป็นนิติบุคคลเดยีวกนั

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิติบุคคลเดยีวกนั

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท



ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 7,970,942 419,771 8,376 8,376 1,854,207 10,253,296

เงินทุนเพิ่มขึ้นระหวา่งปี 1,295,000 - - - - 1,295,000

โอนกาํไรสะสมใหส้าํนกังานใหญ่ - - - - (1,454,207) (1,454,207)

รายการกบัธนาคารที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของสาํนกังานใหญ่

และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั - 74,979 - - - 74,979

รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 658,525 - - - - 658,525

ลดลงระหวา่งปี (16,642) - - - - -16,642

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นปี 641,883 - - - - 641,883

กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - - 245,622 245,622

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - (30,616) (30,616) - (30,616)

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 9,907,825 494,750 (22,240) (22,240) 645,622 11,025,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ - - - -

หน่วย : พนับาท

เงนิทุนสุทธิ

เพือ่ดาํรงสินทรัพย์

ตามกฎหมาย

กาํไรสะสม รวม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิติบุคคลเดยีวกนั (ต่อ)

กาํไร (ขาดทุน) 

จากการวดัมูลค่า

เงนิลงทุนเผือ่ขาย

รวมองค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของสํานักงานใหญ่

และสาขาอืน่ที่เป็น

นิติบุคคลเดยีวกนั

บัญชีกบัสํานักงานใหญ่

และสาขาอืน่ที่เป็นนิติ

บุคคลเดยีวกนั - สุทธิ

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของสํานักงานใหญ่

และสาขาอืน่ที่เป็นนิติบุคคลเดยีวกนั

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 316,311       89,294        
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจาํหน่าย 14 และ 15 8,919           10,045        
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 34 - (5,000)         
ส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากวา่มูลค่าของตราสารหน้ี 31,526         51,005        
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 13,501         (44,961)       
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - (26)              
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 31               
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสุทธิ (16,642)       705,011      
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าตราสารอนุพนัธ์
ทางการเงินสุทธิ (4,978,811)  8,974,767   

กาํไรท่ียงัไม่เกิดจากหน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ย (9,195)         (25,160)       
มูลค่ายติุธรรม

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 22 5,659           3,989          
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 30 467,132       428,427      
รายไดด้อกเบ้ีย 29 (625,645)     (619,105)     
เงินสดรับดอกเบ้ีย 657,531       739,287      
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (480,872)     (418,398)     
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9,884)         (40,175)       

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (4,620,470)  9,849,031   

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท

  ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน



หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,499,391    (5,987,459)  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,258,453)  11,110,447 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 320,068       329,202      
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (4,534,732)  170,439      
ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินลงทุน 26,293         169,154      
สินทรัพยอ่ื์น (31,605)       3,439          

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เงินรับฝาก (1,740,573)  151,182      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 51,162         (7,492,376)  
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (12,019)       29,813        
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ 184,011       -
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุรรม (300,000)     (600,000)     
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 22 (201)            (237)            
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,973,756    (798,685)     
เจา้หน้ีอ่ืน (152,013)     1,932,593   
หน้ีสินอ่ืน (28,275)       (60,135)       
บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ 125,609       (701,120)     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (4,498,051)  8,105,288   
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะยาว (12,487,278) (22,882,086)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะยาว 17,211,000  15,418,000 
เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,783) (17,875)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - 26               

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 4,721,939 (7,481,935)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 



หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,295,000 (130,848)
โอนกาํไรสะสมใหส้าํนกังานใหญ่ (1,454,207) (492,107)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (159,207) (622,955)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 64,681         398             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32,584         32,186        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 97,265         32,584        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด 595              379             
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 33,751         6,839          
บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 62,919         25,366        
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97,265         32,584        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร  บีเอน็พ ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พนับาท



ธนาคาร บีเอน็พ ีพารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) เป็นส่วนงานหน่ึงของธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์  
ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศฝร่ังเศส (“สํานักงานใหญ่”) และมีท่ีอยู่ท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นสาขา 
ในประเทศไทยไวอ้ยูท่ี่ชั้น 29 ตึกอบัดุลราฮิม เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

ธนาคารดาํเนินงานกิจการสาขากรุงเทพฯ โดยธนาคารไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2539 

2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
2.1 ธนาคารจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  

2.2 งบการเงินของธนาคารไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “การนาํเสนอ            
งบการเงิน” รวมทั้งวิธีการปฏิบติั นโยบายและการแสดงรายการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
(“ธปท.”) เร่ือง “การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558”  

2.3 งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีเปิดเผยในนโยบายการบญัชี 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลผลต่อการรายงานและหรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
สาํหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  กาํไรต่อหุน้  
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

    กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ี

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของธนาคารจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้   ผูบ้ริหารของธนาคารอยูร่ะหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ท่ีมีต่องบการเงินของธนาคารใน
งวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
3.1 การรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย 

ธนาคารรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้ง แต่จะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์น้ีเม่ือเงินให้สินเช่ือหรือ
ดอกเบ้ียคา้งชาํระนานเกินกว่าสามเดือนหรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการชาํระหน้ี โดยจะรับรู้
เม่ือไดรั้บชาํระเงิน 

เม่ือธนาคารหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย ธนาคารจะกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
ธนาคารรับรู้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืและเงินรับฝากเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.3 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการคา้แสดงตามราคายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินดว้ยยอดสุทธิของมูลค่ายุติธรรมตามสัญญาท่ีเป็นคู่คา้เดียวกนัและวนัครบกาํหนดสัญญา 
วนัเดียวกนั และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการป้องกนัความเส่ียงถูกใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงของธนาคาร     
จากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดโดยการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ กาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายของรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) กรณีธนาคารรับรู้รายการท่ีถูกป้องกนั
ความเส่ียงตามเกณฑ์คงคา้ง ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง
เช่นเดียวกนั  

ตราสารทางการเงินแบบผสม (Hybrid Instrument) ประกอบดว้ยตราสารทางการเงินหลกัท่ีไม่ใช่
ตราสารอนุพนัธ์ (Host contract) และตราสารอนุพนัธ์แฝง (Embedded Derivative) ธนาคารบนัทึก
ตราสารทางการเงินหลกัโดยใชห้ลกัการบญัชีตามประเภทของตราสารทางการเงินหลกั ตราสารอนุพนัธ์
แฝงถูกแยกออกจากตราสารทางการเงินหลกั และวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์แฝงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
เม่ือเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัน้ี 

1.  ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงของตราสารทางการเงินหลกัและตราสารอนุพนัธ์แฝง
ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด 

2. ตราสารอนุพนัธ์แฝงท่ีแยกออกมาตอ้งมีคุณลกัษณะครบถว้นของตราสารอนุพนัธ์ 

3. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ไดถู้กวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมเพ่ือรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หากตราสารอนุพนัธ์แฝงไม่ถูกแยกและในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 
ท่ีน่าเช่ือถือของตราสารอนุพนัธ์แฝงได ้ ธนาคารจะบนัทึกบญัชีตราสารทางการเงินแบบผสม 
ทั้งสญัญาโดยใชห้ลกัการบญัชีตามประเภทของตราสารทางการเงินหลกั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ธนาคารเลือกท่ีจะใชว้ิธีการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
(Fair Value Option) สาํหรับเงินรับฝากและเงินกูย้ืมท่ีมีอนุพนัธ์แฝง โดยการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.4 เงินลงทุน 
เงินลงทุนรับรู้และตดัรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ีคู่สญัญาทั้งสองทาํการตกลงซ้ือขาย (Trade Date) 

การจดัประเภทเงินลงทุน 
ธนาคารได้จดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยอ์อกเป็น หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไป หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือมาเพื่อหวงักาํไรจากการ
เปล่ียนแปลงราคาในระยะสั้นไดถู้กจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ เงินลงทุนท่ีไม่ระบุช่วงเวลา
ท่ีแน่นอนซ่ึงอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บไดถู้กจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนท่ีมีอายคุงท่ีซ่ึงผูบ้ริหารตั้งใจและมีความสามารถถือจนครบกาํหนด
ไดถู้กจดัประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
ไดถู้กจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ผูบ้ริหารกาํหนดการจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                 
เม่ือซ้ือและประเมินจุดประสงคใ์หม่อยา่งสมํ่าเสมอ 

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมแสดง
เป็นกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงดว้ยราคายุติธรรมปรับลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (ถา้มี)  ผลต่างระหว่าง 
ราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมแสดงเป็นกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในส่วนของสาํนกังานใหญ่
และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 

ตราสารหน้ีท่ีธนาคารตั้งใจจะถือไวจ้นครบกาํหนดแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ปรับลดดว้ยค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยท์ัว่ไป และ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนปรับลดดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และเผือ่ขาย จะคาํนวณโดยใชร้าคา
เสนอซ้ือสุดทา้ยของตราสารหน้ีนั้น ณ ส้ินวนัทาํการของวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายติุธรรม
ของตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัทาํการของวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ธนาคารจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึน
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 

เม่ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัมีการจาํหน่ายเพียงบางส่วนราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนจากจาํนวนท่ีถือครองทั้งหมด 

3.5 เงินใหสิ้นเช่ือและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
เงินใหสิ้นเช่ือแสดงตามจาํนวนเงินท่ีใหสิ้นเช่ือคงเหลือ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีไวเ้ผื่อความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไม่ได้รับชําระหน้ีจากเงินให้สินเช่ือ  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีจะเพ่ิมข้ึนดว้ยหน้ีสงสัยจะสูญท่ีสาํรองเพิ่มข้ึนในแต่ละปี และลดลงดว้ย
หน้ีสูญท่ีตดัจาํหน่ายสุทธิจากหน้ีสูญไดรั้บคืน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีเป็นจาํนวนท่ีประมาณข้ึน
จากประสบการณ์การเก็บหน้ีในอดีต และการประเมินของฝ่ายบริหารของธนาคารว่าจาํนวนเท่าใด
จึงจะเพียงพอสาํหรับหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนัสําหรับลูกหน้ี 
แต่ละรายและลูกหน้ีโดยรวม 

3.6 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
ธนาคารบนัทึกสินทรัพยห์รือหุ้นทุนท่ีไดรั้บโอนจากการชาํระหน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หรือหุ้นทุนหักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย (ถา้มี) หรือเงินลงทุนในลูกหน้ี (รวมดอกเบ้ีย
คา้งชาํระ) แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างหน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระหน้ี มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในลูกหน้ีหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าสาํหรับเงินให้กูร้ะยะยาว (MLR) ณ วนัปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ี สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัทีท่ีเกิดข้ึน 

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างหน้ีไดบ้นัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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3.7 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์
หน่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่
ธนาคารและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ โดยจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วน
ท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนๆ ธนาคารจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าว 
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5  ปี 
 

ธนาคารไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้า
และการดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะ                 
ตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

3.9 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ทางดา้นผูเ้ช่า  
สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั 
ผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
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3.10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย               
เงินสด บญัชีระหว่างธนาคารและตลาดเงิน บญัชีกบัสํานักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคล
เดียวกนัท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

3.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
ธนาคารแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างงวดเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราอา้งอิงของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กาํไรและขาดทุนจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.12 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือธนาคารมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลง
ท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลใหธ้นาคารตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ ธนาคารกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีธนาคาร
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของ
ภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระ 
ภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 

ธนาคารจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้ง
นาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดใน
ปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มข้ึน
ของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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3.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ธนาคารจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนด 
การจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องธนาคาร 
และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสม
เขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากธนาคาร เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึก 
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น 

โครงการผลประโยชน์ระยะยาว 
ธนาคารจดัให้มีผลประโยชน์พนักงานซ่ึงไดแ้ก่ โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุเพื่อจ่าย
ใหแ้ก่พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนอายงุาน 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานคาํนวณโดยผูช้าํนาญทางสถิติอิสระโดยใชว้ิธี Projected Unit Credit 
ตามเกณฑค์ณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตและคาํนวณคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียของ
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกล่าวโดยประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก 
อตัราการตาย อายงุานและปัจจยัอ่ืน   

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น  

3.14 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑห์มายถึงรายการจ่ายผลตอบแทนซ่ึงอา้งอิงมูลค่าจากราคาหุน้ของ
ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ (สาํนกังานใหญ่) ธนาคารให้สิทธิการจ่ายผลตอบแทนน้ีแก่พนกังาน
ในรูปแบบของการจ่ายโบนสัโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกรับรู้ทนัทีในปีท่ีพนักงานให้บริการตามเง่ือนไข ยกเวน้กรณีการจ่าย
มีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่ีพนักงานตอ้งเป็นพนักงานของธนาคารในช่วงเวลาที่กาํหนด 
การใหบ้ริการและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้โดยการเฉล่ียตามระยะเวลาดงักล่าว 
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3.15 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได ้    
รอการตดับญัชี 

3.15.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
สาํหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีก่อนๆและไม่ไดร้วมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ้่ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีใน        
งบแสดงฐานะการเงิน 

3.15.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้
ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมี
จาํนวนเพียงพอ ท่ีจะนาํผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ไดโ้ดยมีการทบทวน
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกปรับลดลง เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํ
เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าธนาคารจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

ธนาคารคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีด้วยอตัราภาษี                
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่า
จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่า 
จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือธนาคารมี
สิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนัและธนาคาร
ตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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ธนาคารแสดงรายการค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดที้่เก่ียวขอ้งกบักาํไร
หรือขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รายการภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั ถา้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนั้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของสาํนกังานใหญ่
และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 

4. ข้อมูลเพิม่เติม 
4.1 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและ
อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์             
ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                         
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า
หลากหลายวิธี ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณมาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดย
คาํนึงถึงอายุของตราสาร อตัราดอกเบ้ีย ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นตน้ 

การดอ้ยค่าของเงินใหสิ้นเช่ือและภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ธนาคารไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและสาํรองสาํหรับภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและสาํรองสาํหรับภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นเป็นผลมาจาก
การท่ีธนาคารไดป้ระเมินมูลค่าหลกัประกนัหรือกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้น
อยูบ่นพื้นฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
ความมีช่ือเสียง และการผดิชาํระหน้ี การพิจารณาแนวโนม้ตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 
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ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บาํเหน็จพนกังาน 
ธนาคารมีขอ้ผูกมดัในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนักงานท่ีใกลเ้กษียณอายุไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคาํนวณ
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดว้ยอตัราคิดลด สมมติฐานท่ีใช้
ในการประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานสุทธิประจาํปีไดร้วมถึงเงินเดือน จาํนวนปีท่ีพนกังาน
ทาํงานใหธ้นาคาร ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือส้ินสุดการทาํงานและอตัราดอกเบ้ีย  

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุนของธนาคารนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน     
การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อธนาคารและเป็นประโยชน์ต่อ                 
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการดาํรง
เงินกองทุน 

5. การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
5.1  ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

การบริหารความเส่ียงถือเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจการธนาคาร ขั้นตอนและกระบวน 
การปฏิบติังานทัว่ทั้งองคก์รของกลุ่มบีเอน็พี พารีบาส์ถูกกาํหนดใหส้นบัสนุนการบริหารความเส่ียง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารความเส่ียง (Group Risk Management “GRM”) ของธนาคาร
มีหนา้ท่ีหลกัในการควบคุมและวดัผลความเส่ียงในดา้นต่างๆ ในระดบัภาพรวม ซ่ึงกลุ่มงานบริหาร
ความเส่ียงน้ีจะถูกแยกเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอ่ืนและรายงานผลโดยตรงต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัภายในธนาคารสอดคล้องกับกฎระเบียบขอ้บังคบัของ
หน่วยงานกาํกบัดูแล 
5.1.1 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีธนาคารจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดจากภาระผกูพนั
ของธนาคาร) อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพเครดิตของลูกหน้ีท่ีมีแนวโน้ม 
จะไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัตามสัญญา องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการประเมินคุณภาพ
ดา้นเครดิตควรรวมถึงโอกาสความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะไม่สามารถชาํระเงินตามสัญญา 
และจาํนวนเงินใหกู้ย้มืท่ีธนาคารคาดวา่จะเรียกคืนไดเ้ม่ือลูกหน้ีผดินดัชาํระหน้ี 
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ความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty risk) คือความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนในตลาด
ซ้ือขายแลกเปล่ียน การลงทุน และ/หรือการชาํระราคา ซ่ึงทาํให้ธนาคารมีโอกาสเส่ียง 
ท่ีคู่สญัญาท่ีเขา้ทาํธุรกรรมดว้ยกนัจะไม่สามารถชาํระเงินตามสัญญาได ้(Bilateral risk) มูลค่า
ของความเส่ียงนั้นอาจจะผนัแปรไปตามเวลาโดยข้ึนกับผลกระทบของหน่วยวดัด้านตลาด 
(Market Parameter) ท่ีมีต่อมูลค่าของธุรกรรมนั้นๆ (relevant market instrument) 

ธนาคารดาํเนินนโยบายภายใตน้โยบายความเส่ียงดา้นเครดิต (“Credit Risk Policy”) ของ
กิจการในกลุ่มบีเอน็พี พารีบาส์ทัว่โลกซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยนโยบายความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารประกอบดว้ยแนวทางการบริหารความเส่ียง
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการความเส่ียงนั้น 

5.1.2 ความเส่ียงดา้นตลาด 
ความเส่ียงด้านตลาดเป็นความเส่ียงท่ีธนาคารจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก 
การเปล่ียนแปลงของหน่วยวดัทางด้านตลาด (Market parameter) ท่ีอาจเป็นตวัแปร 
ท่ีสังเกตได ้(observable) หรือไม่ก็ตาม หน่วยวดัดา้นตลาดท่ีสังเกตไดป้ระกอบไปดว้ย
อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย ราคาตราสารและสินคา้โภคภณัฑ ์ราคาตราสารอนุพนัธ์ 
รวมถึง Credit spread และความผนัผวนแฝง (implied volatility) หรือค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรในตลาด (implied correlation) นอกจากน้ีหน่วยวดัทางดา้นตลาดท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้
(non-observable) อาจคาํนวณจากสมมุติฐานแบบจาํลองหรือการวิเคราะห์ทางสถิติอ่ืน  ๆ 

กลุ่มงานบริหารความเส่ียง (GRM) ดาํเนินการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดโดยการกาํหนด 
ค่าความเส่ียง วดัผล วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว และปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งควบคุม
มูลค่าความเสียหายโดยรวมสูงสุดท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใตค้วามเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีกาํหนด 
(VaR) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ ธุรกรรมทั้งหมดมีความเส่ียงอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกาํหนด 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ถือเป็นความเส่ียง 
ดา้นตลาดท่ีสาํคญัของธนาคาร 
ก. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ีย อนัมีผลทาํให้มูลค่าของตราสารทางการเงินของธนาคารเปล่ียนแปลงไป 
หรือทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดแ้ละตน้ทุนของธนาคารทั้งในปีปัจจุบนัและ      
ในอนาคต 

ข. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน อนัมีผลทาํให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทาํให้
เกิดความผนัผวนต่อรายไดแ้ละตน้ทุนของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัมีระยะเวลาของการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 2559 

 0-3 เดอืน  3 ถึง 12  1 ถึง 5 ปี  มากกว่า 5 ปี สินเช่ือทีไ่ม่ก่อ ไม่มภีาระ รวม 
   เดอืน     ให้เกดิรายได้ ดอกเบีย้  
สินทรัพย์ทางการเงิน 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
ตลาดเงินสุทธิ 5,054 55 - - - 234 5,343 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 31,341 31,341 
เงินลงทุน 5,989 11,080 - 1,385 - - 18,454 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,553 120 241 - - - 5,914 
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - -  -  -  4,535  4,535 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน - - - - - 24 24 
รวม 16,596 11,255 241 1,385 - 36,134 65,611 

       
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 9,388 555 - - - 961 10,904 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
ตลาดเงินสุทธิ 81 - 1,303 332 - - 1,716 

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  - 184 184 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนด       
ใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 435 - - - 435 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 35,234 35,234 
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - - - - 4,069 4,069 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - - - - - 1,923 1,923 
รวม 9,469 555 1,738 332 - 42,371 54,465 
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หน่วย : ล้านบาท 

 2558 

 0-3 เดอืน  3 ถึง 12  1 ถึง 5 ปี  มากกว่า 5 ปี สินเช่ือทีไ่ม่ก่อ ไม่มภีาระ รวม 
   เดอืน     ให้เกดิรายได้ ดอกเบีย้  

สินทรัพย์ทางการเงิน 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
   ตลาดเงินสุทธิ 8,487  90  -  -  -  238  8,815 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - -  -  37,560  37,560 
เงินลงทุน 10,314  11,134  555  -  -  -  22,003 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,922  115  196  1  -  -  6,234 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน -  -  -  -  -  53  53 
รวม 24,723  11,339  751  1  -  37,851  74,665 

       
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 9,838 1,169 1 - - 1,636 12,644 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
   ตลาดเงินสุทธิ 106 - 1,246 313 - - 1,665 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนด       
   ใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายติุธรรม - - 629 115 - - 744 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 46,431 46,431 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - - - - - 2,264 2,264 
รวม 9,944 1,169 1,876 428 - 50,331 63,748 

5.1.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไม่สามารถจดัหาเงินหรือหลกัประกนั
ไดเ้พียงพอตามภาระผูกพนัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยไม่กระทบต่อฐานะการเงิน
หรือกิจกรรมตามปกติของธนาคาร 

ธนาคารดาํเนินการบริหารความเส่ียงภายใตก้รอบนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของสาํนกังานใหญ่และปฏิบติัตามกฎระเบียบ
การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินให้สามารถสนับสนุนการเติบโตของธนาคาร
สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาขอ้ผกูมดัหรือภาระผกูพนัต่าง  ๆ
ไม่ริเร่ิมก่อปัญหาในระบบตลาดการเงิน บริหารสภาพคล่องให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแล รักษาตน้ทุนของเงินทุนใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าสุด และ
สามารถจดัการสภาวะวิกฤติทางดา้นสภาพคล่องได ้
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กลุ่มคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Group ALM Committee) เป็นผูอ้นุมติั
นโยบายการจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยมอบหมายใหส้ายงานบริหารการเงิน
และสายงานบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALM-Treasury) เป็นผูป้ฏิบัติการบริหาร     
สภาพคล่องของธนาคารตามนโยบายดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่มงานบริหารความเส่ียง (GRM)      
ยงัรับผิดชอบในการควบคุมความเส่ียงและการทดสอบสภาพคล่องภายใตภ้าวะวิกฤติ 
(Liquidity Stress Test) อยา่งสมํ่าเสมอ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัจาํแนกตามระยะเวลาท่ี
ครบกาํหนดของสญัญา มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 2559 

 เผือ่เรียก  น้อยกว่า  3 ถึง 12  1 ถึง 5 ปี  มากกว่า  ไม่กาํหนด  รวม 
   3 เดือน  เดอืน    5 ปี  เวลา   
รายการระหวา่งธนาคาร          
  และตลาดเงินสุทธิ 234 5,054 55 -  - - 5,343 
เงินลงทุน* - 5,989 11,080 1,385  - - 18,454 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี - 5,553 120 241 - - 5,914 
ลกูหน้ีเงินลงทุน        
  ในหลกัทรัพย ์ - 4,535 - - - - 4,535 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน - 18  - 6 - - 24 
รวมสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงิน 234 21,149 11,255 1,632 - - 34,270 
         
เงินรับฝาก 7,220  3,129 555 - - - 10,904 
รายการระหวา่งธนาคาร         
  และตลาดเงินสุทธิ 81 - - 1,303 332 - 1,716 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ - 184 - - - - 184 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนด        
  ใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - - 322 113  - 435 
เจา้หน้ีเงินลงทุน         
ในหลกัทรัพย ์ - 4,069 - - -  - 4,069 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - 1,923 - - -  - 1,923 
รวมหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน 7,301 9,305 555 1,625 445 - 19,231 
สภาพคล่องสุทธิ (7,067) 11,844 10,700 7 (445) - 15,039 

* เงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงแยกตามความตั้งใจท่ีจะถือครอง 
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หน่วย : ล้านบาท 

 2558 

 เผือ่เรียก  น้อยกว่า  3 ถึง 12  1 ถึง 5 ปี  มากกว่า  ไม่กาํหนด  รวม 
   3 เดือน  เดอืน    5 ปี  เวลา   
รายการระหวา่งธนาคาร          
  และตลาดเงินสุทธิ 242 8,483 22 68 - - 8,815 
เงินลงทุน* - 10,314 11,134 555  - - 22,003 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี - 5,922 115 196 1 - 6,234 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน - 47  - - - 6 53 
รวมสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงิน 242 24,766 11,271 819 1 6 37,105 
         
เงินรับฝาก 9,084  2,610 950 - - - 12,644 
รายการระหวา่งธนาคาร           
  และตลาดเงินสุทธิ 106 - - 1,228 331  - 1,665 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนด             
  ใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - - 629 115  - 744 
เจา้หน้ีเงินลงทุน         
ในหลกัทรัพย ์ - 95 - - -  - 95 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - 2,147 12 10 -  - 2,169 
รวมหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน 9,190 4,852 962 1,867 446 - 17,317 
สภาพคล่องสุทธิ (8,948) 19,914 10,309  (1,048) (445) 6 19,788 

* เงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงแยกตามความตั้งใจท่ีจะถือครอง 
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6.  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ธนาคารถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่า 

ธนาคารจดัประเภทมูลค่ายติุธรรมโดยพิจารณาจากระดบัความสาํคญัของขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้น
การประเมินมูลค่ายติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้มูลระดบั 1 มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
  ขอ้มูลระดบั 2 มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น 

ไดม้าจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูล
ระดบั 1 

  ขอ้มูลระดบั 3 เป็นการวดัมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยไม่ไดใ้ชข้อ้มูล
ขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้ 

การโอนเปล่ียนลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาหรือระดบัการสังเกต 
ไดข้องขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
6.1  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารอนุพนัธ์ ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ท่ีเกิดข้ึนประจาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559 

  ระดบั 1   ระดบั  2   รวม 
            
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -   31,340,647  31,340,647 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ -   1,918,968  1,918,968 
เงินลงทุนเผือ่ขาย -   16,535,380  16,535,380 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -   49,794,995  49,794,995 
      
หนีสิ้นทางการเงิน     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -   35,233,555  35,233,555 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -   434,741  434,741 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -   35,668,296  35,668,296 

ไม่มีการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2559 
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หน่วย : พนับาท 

 2558 

  ระดบั 1   ระดบั  2   รวม 
            
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -   37,559,613  37,559,613 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ -    674,015   674,015 
เงินลงทุนเผือ่ขาย -   21,328,898  21,328,898 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -   59,562,526   59,562,526 
         
หนีสิ้นทางการเงิน        
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -   46,431,332  46,431,332 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -    743,936   743,936 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -   47,175,268  47,175,268 

ไม่มีการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 

เทคนิคท่ีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํและจดัเป็นระดบั 2 มีดงัน้ี : 

ขอ้มูลระดบั 2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมคาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาล หรือ ราคาเสนอซ้ือของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond 
Market Association Government Bond Yield Curve) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
กรณีไม่มีราคาเสนอซ้ือดงักล่าว จะคาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามระยะเวลาเดียวกนัปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ี
เหมาะสม 

ขอ้มูลระดบั 2 มูลค่ายุติธรรมของธุรกรรมเงินกูย้ืมท่ีมีอนุพนัธ์แฝงและตราสารอนุพนัธ์ (over-the-
counter derivatives) คาํนวณจากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใชข้อ้มูลขอ้มูลท่ี
สังเกตได ้ธนาคารใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีหลากหลายและสมมุติฐานจาก
ขอ้มูลตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชคื้อ
เทคนิคพื้นฐานท่ีใชเ้ป็นการทัว่ไปในการคาํนวณมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
ประมาณการส่วนลดกระแสเงินสด (discounted cash flows model)   
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6.2  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ระดบัของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 2559 

ระดบั 1  ระดบั  2  รวม 
            
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -   5,343,079 5,343,079 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี     
  และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -   5,854,117 5,854,117 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -   11,197,196 11,197,196 

       
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินรับฝาก -   10,903,613 10,903,613 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -   1,716,292 1,716,292 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -   12,619,905 12,619,905 

 

หน่วย : พนับาท 
 2558 

ระดบั 1  ระดบั  2  รวม 
            
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -   8,814,286         8,814,286  
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี        
  และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -   6,179,504         6,179,504  
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -       14,993,790       14,993,790  

          
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรับฝาก -      12,644,186       12,644,186  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -     1,665,130         1,665,130  
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -   14,309,316       14,309,316  
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วิธีการและขอ้สมมติฐานท่ีธนาคารใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน               
มีดงัน้ี 
 มูลค่ายติุธรรมของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ แสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยมูลค่าตามราคาบญัชีหลงัหกัค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญ 
 มูลค่ายติุธรรมของรายการเงินรับฝากมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  

7. เงินกองทุน 
ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและสินทรัพยท่ี์ดาํรงไวใ้นประเทศไทยตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติั
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 2551 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 
    

มูลค่าการดาํรงสินทรัพยต์ามมาตรา 32 9,952,597  8,526,593 

    
ผลรวมของเงินลงทุนสุทธิเพ่ือการดาํรงสินทรัพยต์ามมาตรา 32     
และยอดสุทธิบญัชีระหวา่งกนั      

เงินทุนสุทธิเพ่ือการดาํรงสินทรัพยต์ามมาตรา 32 9,877,090  8,629,467 
ยอดสุทธิระหวา่งกนัท่ีสาขาเป็นลกูหน้ีสาํนกังานใหญ่    
และสาขาอ่ืนในต่างประเทศ บริษทัแม่และบริษทัลกูของสาํนกังานใหญ่ 494,750  419,771 

รวม 10,371,840  9,049,238 
เงินกองทุนทั้งส้ินก่อนรายการหกั 9,877,090  8,526,593 
รายการหกั 3,391  4,807 
เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 9,873,699  8,521,786 

    
    

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 16.11  13.17 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงขั้นตํ่าตามท่ีธปท. กาํหนด (ร้อยละ) 9.125  8.50 
เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับการใหสิ้นเช่ือฯ  
  แก่กลุ่มลกูหน้ีรายใหญ่ * 9,838,963 

 
8,219,528 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพ่ิมต่อสินทรัพยเ์ส่ียง* (ร้อยละ) 16.06  12.70 
* มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2558    
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ธนาคารจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทาง 
www.bnpparibas.co.th ในเดือนเมษายน 2560 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศเร่ืองหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุน
สาํหรับสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศใหม่โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑ ์Basel III ของ Basel Committee 
on Banking Supervision (BCBS) หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนใหม่น้ีเร่ิมทยอยมีผลบงัคบัใชเ้ป็น
ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย ์
เส่ียงขั้นตํ่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เท่ากบัร้อยละ 8.50 ต่อปี จนครบอตัราร้อยละ 11.00 ในปี 2562 เพื่อให้
สถาบนัการเงินมีเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดี สามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต  

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ธนาคารไดเ้พิ่มเงินกองทุนโดยการกูย้ืมเงินจากกลุ่มธุรกิจบีเอน็พี พารีบาส์
จาํนวน 37.00 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 1,295.00 ลา้นบาท เป็นผลใหธ้นาคารมีเงินทุนสุทธิเพื่อดาํรง
สินทรัพยต์ามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 เพิ่มข้ึน 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 เงินกูย้มืเพื่อเป็นเงินทุนในการดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมายจาํนวน 25.00
ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,026.34 ลา้นบาทไดค้รบกาํหนด และธนาคารไดกู้ย้ืมเงินตามสัญญา
ใหม่จากกลุ่มธุรกิจ บีเอ็นพี พารีบาส์ จาํนวน 25.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 895.49 ลา้นบาท 
เป็นผลให้มีเงินทุนสุทธิเพื่อดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมายก่อนปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ลดลงจาํนวน 130.85 ลา้นบาท  
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8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559 
 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 200,233 431,000 631,233 
ธนาคารพาณิชยอ่ื์น 12,521 4,600,000 4,612,521 
รวม 212,754 5,031,000 5,243,754 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 441 441 
รวมในประเทศ 212,754 5,031,441 5,244,195 

ต่างประเทศ    
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ 8,809 - 8,809 
เงินโครนสวีเดน 2,379 - 2,379 
เงินโครนเดนมาร์ก 185 - 185 
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 9,857 - 9,857 
เงินดอลลาร์สหรัฐ - 77,798 77,798 
รวม 21,230 77,798 99,028 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 634 634 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (778) (778) 
รวมต่างประเทศ 21,230 77,654 98,884 
รวมในประเทศและต่างประเทศ 233,984 5,109,095 5,343,079 
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หน่วย : พนับาท 
 2558 
 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 235,738    3,245,000 3,480,738 
ธนาคารพาณิชยอ่ื์น 2,764  3,300,000 3,302,764 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ* - 1,900,000  1,900,000 
รวม 238,502 8,445,000  8,683,502 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  302  302 
รวมในประเทศ 238,502  8,445,302  8,683,804 

ต่างประเทศ    
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ 455 - 455 
เงินโครนสวีเดน 322 - 322 
เงินโครนเดนมาร์ก 417 - 417 
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 2,881 - 2,881 
เงินดอลลาร์สหรัฐ - 127,684 127,684 
รวม 4,075 127,684 131,759 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (1,277) (1,277) 
รวมต่างประเทศ 4,075 126,407 130,482 
รวมในประเทศและต่างประเทศ 242,577 8,571,709 8,814,286 

*  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน เช่น ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษทั
ตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ทั้งน้ีไม่รวมถึงบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
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9. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการคา้ 
9.1  มูลค่ายติุธรรมและจาํนวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559 

ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม   

 สินทรัพย์  หนีสิ้น  จํานวนเงิน 
     ตามสัญญา* 

อตัราแลกเปล่ียน 27,035,138  28,563,925  967,125,206 
อตัราดอกเบ้ีย 4,300,082  6,669,630  768,312,932 
เครดิต 5,427  -  523,942 
รวม 31,340,647  35,233,555  1,735,962,080 

หน่วย : พนับาท 
 2558 

ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุติธรรม   

 สินทรัพย์  หนีสิ้น  จํานวนเงิน 
     ตามสัญญา* 

อตัราแลกเปล่ียน 31,499,133  37,217,412  1,060,696,135 
อตัราดอกเบ้ีย 6,058,670  9,211,561  891,807,006 
เครดิต 1,810  2,359  525,553 
รวม 37,559,613  46,431,332  1,953,028,694 

* ตราสารอนุพนัธ์ประเภทอตัราดอกเบ้ียหมายถึงจาํนวนเงินท่ีอา้งอิงตามสัญญา และตราสาร            
อนุพนัธ์อ่ืนๆ หมายถึงจาํนวนเงินตามสญัญาสาํหรับดา้นท่ีธนาคารพาณิชยมี์ภาระตอ้งจ่ายชาํระ 
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9.2   สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงิน  
ตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 2559  2558 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

คู่สัญญา    
สถาบนัการเงิน 61  64 
บริษทัในกลุ่ม 28  27 
บุคคลภายนอก 11  9 
รวม 100  100 

10. เงินลงทุนสุทธิ 
เงินลงทุนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 
 ราคายุติธรรม  ราคายุติธรรม 

เงินลงทุนเพือ่ค้า    
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,918,968  674,015 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 1,918,968  674,015 
   

เงินลงทุนเผือ่ขาย    
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,535,380  21,328,898 

รวมเงินลงทุนเผือ่ขาย 16,535,380  21,328,898 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 18,454,348 22,002,913 
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11. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
11.1 จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

เงินเบิกเกินบญัชี 8  - 
เงินใหกู้ย้มื 5,913,131  6,233,042 
เงินใหกู้ย้มืพนกังาน 771  936 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือ 5,913,910  6,233,978 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,429  9,249 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 5,918,339  6,243,227 
หกั   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    
       เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑธ์ปท. (รายสินเช่ือ) (59,139)  (62,340) 
 เงินสาํรองส่วนเกิน (5,083)  (1,383) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 5,854,117  6,179,504 

11.2 จาํแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

เงินบาท 4,809,783  -  4,809,783  4,465,188  -  4,465,188 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 1,104,127  -  1,104,127  1,768,790  -  1,768,790 
รวม 5,913,910  -  5,913,910  6,233,978  -  6,233,978 
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11.3 จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั้น 
หน่วย : พนับาท 

 2559 
 ปกติ  กล่าวถึง  ตํา่กว่า  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เป็นพเิศษ  มาตรฐาน       
การเกษตรและเหมืองแร่ -  -  -  -  -  - 
อุตสาหกรรมการผลิต            

   และการพาณิชย ์ 2,025,558  -  -  -  -  2,025,558 

สาธารณูปโภค            

และการบริการ 3,374,920  -  -  -  -  3,374,920 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์            

   และการก่อสร้าง 512,661  -  -  -  -  512,661 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 771  -  -  -  -  771 

รวม 5,913,910  -  -  -  -  5,913,910 
 

หน่วย : พนับาท 
 2558 
 ปกติ  กล่าวถึง  ตํา่กว่า  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เป็นพเิศษ  มาตรฐาน       
การเกษตรและเหมืองแร่ 687,476  - - - -  687,476 

อุตสาหกรรมการผลิต   

   และการพาณิชย ์ 4,376,872 - - - - 4,376,872 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์         

   และการก่อสร้าง 1,168,694 - - - - 1,168,694 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 936 - - - - 936 

รวม 6,233,978 - - - - 6,233,978 
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11.4 จาํแนกตามประเภทการจดัชั้น 
หน่วย : พนับาท 

 2559 

 เงนิให้สินเช่ือ  ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน อตัราทีใ่ช้ใน ค่าเผือ่ 
 และดอกเบีย้  การตั้งค่าเผือ่ การตั้งค่าเผือ่ หนีส้งสัยจะสูญ 
 ค้างรับ  หนีส้งสัยจะสูญ หนีส้งสัยจะสูญ  
    (ร้อยละ)  
เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท. 
จดัชั้นปกติ 5,918,339  5,913,910 1 59,139 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ -  - 2 - 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน -  - 100 - 
จดัชั้นสงสัย -  - 100 - 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ -  - 100 - 

รวม 5,918,339 5,913,910  59,139 

เงินสาํรองส่วนเกิน  5,083 
 64,222 

 
หน่วย : พนับาท 

 2558 
 เงนิให้สินเช่ือ  ยอดสุทธิทีใ่ช้ใน อตัราทีใ่ช้ใน ค่าเผือ่ 
 และดอกเบีย้  การตั้งค่าเผือ่ การตั้งค่าเผือ่ หนีส้งสัยจะสูญ 
 ค้างรับ  หนีส้งสัยจะสูญ หนีส้งสัยจะสูญ  
    (ร้อยละ)  
เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท. 
จดัชั้นปกติ 6,243,227 6,233,978 1 62,340 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - 2 - 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - - 100 - 
จดัชั้นสงสัย - - 100 - 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - - 100 - 

รวม 6,243,227 6,233,978  62,340 

เงินสาํรองส่วนเกิน  1,383 
 63,723 
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12. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

หน่วย : พนับาท 
 2559 
 ปกติ  กล่าวถึง  ตํา่กว่า  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เป็นพเิศษ  มาตรฐาน       
ยอดตน้ปี 63,723 -  -  -  - 63,723 
บวก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิม          

  ระหวา่งปี 499 -  -  -  - 499 
ยอดส้ินปี 64,222 -  -  -  - 64,222 

 

หน่วย : พนับาท 
 2558 
 ปกติ  กล่าวถึง  ตํา่กว่า  สงสัย  สงสัยจะสูญ  รวม 
   เป็นพเิศษ  มาตรฐาน       
ยอดตน้ปี 69,711 - -  -  - 69,711 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลด         

  ระหวา่งปี (5,988) - -  -  - (5,988) 
ยอดส้ินปี 63,723 - -  -  - 63,723 

13. การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 
ธนาคารไม่มีการปรับโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไม่มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
และรายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี  
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14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
  หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2559      2559 

ราคาทุน   
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 12,922 - - 12,922 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง     
      และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 64,792 1,783 - 66,575 

รวมราคาทุน 77,714 1,783 - 79,497 
     

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (7,827) (753) - (8,580) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง      
      และเคร่ืองใชส้าํนกังาน (44,015) (6,750)  - (50,765) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (51,842) (7,503)  - (59,345) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ  25,872   20,152 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

  หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ราคาทุน   
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 12,019 4,879 (3,976) 12,922 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง     
      และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 60,320 10,758 (6,286) 64,792 

รวมราคาทุน 72,339 15,637 (10,262) 77,714 
     

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (10,522) (1,281) 3,976 (7,827) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง     
      และเคร่ืองใชส้าํนกังาน (42,778) (7,492) 6,255 (44,015) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (53,300) (8,773) 10,231 (51,842) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ  19,039   25,872 

 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 

2559  บาท 7,503 

2558  บาท 8,773 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและเคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 
ซ่ึงตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่โดยราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าว 
มีจาํนวน 42.28 ลา้นบาท และ 30.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2559      2559 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,749 -  - 10,749 

รวมราคาทุน 10,749 -  - 10,749 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,942) (1,416)  - (7,358) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,942) (1,416)  - (7,358) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  4,807     3,391 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,511 2,238 - 10,749 

รวมราคาทุน 8,511 2,238 - 10,749 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,670) (1,272) - (5,942) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,670) (1,272) - (5,942) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  3,841     4,807 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  
2559  บาท 1,416 

2558  บาท 1,272 

 



 
- 37 - 

 

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32,324  31,520 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดต้นงวด รายการ  รายการ  รายการ  ยอดปลายงวด 
 ณ วนัที่ ทีรั่บรู้  ทีรั่บรู้  ทีรั่บรู้  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  ในกาํไรหรือ  ในกาํไร  ในกาํไร  31 ธันวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  สะสม  2559 
ผลแตกต่างชัว่คราว        

เงินใหสิ้นเช่ือ 20,522  (7,431) - - 13,091 
เงินลงทุน (2,359) (281) 7,654 - 5,014 
ประมาณการหน้ีสิน 6,456 1,091 - - 7,547 
อ่ืนๆ 6,901 (229) - - 6,672 

รวม 31,520  (6,850) 7,654 - 32,324 
 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดต้นงวด รายการ  รายการ  รายการ  ยอดปลายงวด 
 ณ วนัที่ ทีรั่บรู้  ทีรั่บรู้  ทีรั่บรู้  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  ในกาํไรหรือ  ในกาํไร  ในกาํไร  31 ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  สะสม  2558 
ผลแตกต่างชัว่คราว        

เงินใหสิ้นเช่ือ 18,071  2,451  -  - 20,522 
เงินลงทุน (4,062) 2,968  (1,265)  - (2,359) 
ประมาณการหน้ีสิน 5,387 750  -  319  6,456 
อ่ืนๆ 6,203 698  -  -  6,901 

รวม 25,599  6,867  (1,265)  319 31,520 
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17. สินทรัพย์อืน่ 
สินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

เงินมดัจาํ 5,786 5,768 
อ่ืนๆ 4,540 2,563 
รวม 10,326 8,331 

18. เงินรับฝาก 
เงินรับฝาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
18.1 จาํแนกตามประเภท 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 960,685 1,636,417 
ออมทรัพย ์ 6,258,625 7,447,553 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 3,684,303 3,560,216 
รวมเงินรับฝาก 10,903,613 12,644,186 

18.2 จาํแนกตามสกลุเงิน 
หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 3,119,559 4,665,322 
เงินบาท 7,264,864 7,867,932 
เงินสกลุอ่ืน 519,190 110,932 
รวมเงินรับฝาก 10,903,613 12,644,186 
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19. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - หนีสิ้น 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559 
 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
ในประเทศ 

ธนาคารพาณิชย ์ 81,617  -  81,617 
สถาบนัการเงินอ่ืน  -  1,634,675  1,634,675 

รวม 81,617 1,634,675 1,716,292 

หน่วย : พนับาท 
 2558 
 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
ในประเทศ 

ธนาคารพาณิชย ์ 106,002 - 106,002 
สถาบนัการเงินอ่ืน  - 1,559,128 1,559,128 

รวม 106,002 1,559,128 1,665,130 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ธนาคารไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีอนุพนัธ์แฝงแต่ไม่ไดก้าํหนดให้
แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงมีคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนเท่ากนั จาํนวน 395 ลา้นบาท  

20. หนีสิ้นทางการเงินทีก่าํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง 434,741 743,936 
รวม 434,741 743,936 

ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและ/หรือลอยตวัอา้งอิงกบัการเคล่ือนไหว
ของ swap curve หรือตวัแปรอ่ืน ธนาคารมีสิทธิเลือกท่ีจะไถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง
ไดก่้อนกาํหนดตามเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา 
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สัดส่วนการทาํธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม            
มีดงัน้ี 

 2559  2558 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
สถาบนัการเงิน 100 100 
รวม 100 100 

21. ประมาณการหนีสิ้น  
ประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

ประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 35,168 30,028 
ประมาณการหน้ีสินโครงการผลตอบแทนอายงุาน 2,573 2,255 
รวม 37,741 32,283 

22. ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

ยอดยกมาตน้ปี 32,283 26,933 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,682 3,377 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 977 939 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
 - จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 1,271 
ผลประโยชน์จ่าย (201) (237) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 37,741 32,283 
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ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการปรับสมมติฐานท่ีรับรู้ทั้งจาํนวนทนัที
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

รวมในกาํไรสะสม    
     ณ วนัท่ี 1 มกราคม (5,554) (3,956) 
รับรู้ระหวา่งปี - (1,598) 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (5,554) (5,554) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งัน้ี 

 2559  2558 
อตัราคิดลด ร้อยละ 3  ร้อยละ 3 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 
อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3  ร้อยละ 3 
อตัราเพิ่มข้ึนของราคาทอง ร้อยละ 6  ร้อยละ 6 
เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  2559  2558 
อตัราคิดลดเพิม่ข้ึนร้อยละ 1 (4,033)  (3,443) 
อตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 4,660  3,979 
อตัราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 4,519  3,858 
อตัราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียลดลงร้อยละ 1 (3,997)  (3,413) 

23. หนีสิ้นอืน่ 
หน้ีสินอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,848  14,934 
หน้ีสินอ่ืน 42,825  40,116 
รวมหน้ีสินอ่ืน 63,673  55,050 
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24. ภาระผูกพนัและหนีส้ินทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ธนาคารมีภาระผกูพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา้จากการดาํเนินงานอนัเป็นปกติของธนาคารดงันี้ 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 
 เงนิบาท  เงนิตรา  รวม  เงนิบาท  เงนิตรา  รวม 
   ต่างประเทศ      ต่างประเทศ   
เลตเตอร์ออฟเครดิต  3,062    3,286,249    3,289,311    11,702    4,644,832     4,656,534  
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน -   53,746    53,746     1,100      36,089      37,189  
ภาระตามตัว๋เงินที่ยงัไม่ครบกาํหนด  536    44,139    44,675   -     122,921     122,921  
ภาระผกูพนัอื่น  14,205,918    19,287,967    33,493,885      11,909,947    15,378,291   27,288,238  
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศทนัที - ซื้อ  9,816,076    5,840,447    15,656,523      1,010,080    1,183,496    2,193,576  
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศทนัที - ขาย  5,588,966    10,065,053    15,654,019      1,182,341    1,012,321    2,194,662  
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - ซื้อ  24,329,595    49,587,271    73,916,866     20,002,236    22,946,829   42,949,065  
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - ขาย  21,278,558    52,895,022    74,173,580       9,086,948    33,733,259   42,820,207  
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ซื้อ  68,538,633    184,458,438    252,997,071    98,579,770    236,198,712  334,778,482  
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ขาย  159,389,870    93,050,141    252,440,011    201,871,201   133,684,291  335,555,492  
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  457,218,016    310,299,916    767,517,932    515,604,627   378,449,663  894,054,290  
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยต่างสกลุเงิน - ซื้อ  290,222,647    307,018,627    597,241,274   312,124,237    333,614,439  645,738,676  
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยต่างสกลุเงิน - ขาย  220,533,468    381,654,320    602,187,788    236,625,711   418,622,988  655,248,699  
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หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
 เงนิบาท  เงนิตรา  รวม  เงนิบาท  เงนิตรา  รวม 
   ต่างประเทศ      ต่างประเทศ   
สิทธิอนุพนัธ์ในการซื้อเงินตราต่างประเทศ - ซื้อ  352,360    937,901    1,290,261   154,580            234,576           389,156  
สิทธิอนุพนัธ์ในการขายเงินตราต่างประเทศ - ขาย  3,500    1,684,041    1,687,541       60,440            36,089             96,529  
สิทธิอนุพนัธ์ในการซื้ออตัราดอกเบี้ยล่วงหนา้ - ซื้อ  -      -      -       4,000,000                 -          4,000,000  
สิทธิอนุพนัธ์ในการขายอตัราดอกเบี้ยล่วงหนา้ - ขาย  -      -      -       5,000,000                 -           5,000,000  
Credit Default Swap  300,000    223,942    523,942       300,000          225,553            525,553  
Forward exchange option - bought  72,000    1,257,656    1,329,656         234,800          158,790           393,590  
Forward exchange option - sold  783,082    869,823    1,652,905           35,000            61,351             96,351  
วงเงินเบิกเกินบญัชีที่ลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน  -      1,791,533    1,791,533  -     2,887,084       2,887,084  
รวม  1,272,636,287    1,424,306,232    2,696,942,519  1,417,794,720 1,583,231,574 3,001,026,294 

ผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่มีผลกระทบขาดทุนอนัเป็นสาระสาํคญัเกิดขึ้นจากรายการขา้งตน้ 
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25. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมธนาคารหรือถูก
ควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคาร
รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญักบัธนาคาร ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ
ธนาคาร ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารแต่ละรายการ ธนาคาร
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ธนาคารมีรายการท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสํานักงานใหญ่ สาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั และ
กลุ่มบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2559 2558 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพย์    
เงินสินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 622,418 626,200 

หนีสิ้น   
เงินรับฝาก  16,207 2,378 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,003,767 889,975 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 97,193 153,618 

เงินทุนสุทธิเพือ่ดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมาย 9,907,824 8,629,467 
ภาระผกูพนั 565,436,167 651,442,898 
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หน่วย : พนับาท 

 สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 2559 2558 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
รายไดด้อกเบ้ีย 13,220 9,190 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 212,892 167,652 
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และ 
  ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 
(266,190) 

 
(1,024,669) 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ   
   -  ปันส่วนค่าใชจ่้ายจากเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 21,432 83,826 
   -  ค่าใชจ่้ายปันส่วนจากสาํนกังานใหญ่ 66,346 45,008 
   -  ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาดา้นเทคนิค 82,478 103,207 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   
   -  ผลประโยชน์ระยะสั้น 65,105 66,409 
   -  ผลประโยชน์ระยะยาว 876 706 

ธนาคารกาํหนดราคาของรายการระหว่างธนาคารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีธนาคารประกาศแก่สาธารณชน
อนัเป็นปกติธุรกิจและเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

การปันส่วน (รายได)้ ค่าใชจ่้ายจากเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการปันส่วนรายได้
และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงอาจอยู่ต่างถ่ินท่ีอยู่แต่มีส่วนกับการทาํรายการคา้ใน    
ตลาดทุนร่วมกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งนั้นประกอบดว้ยหลายส่วน เช่น ผูค้า้ นกัการตลาด ฝ่ายจดัการ และ
ฝ่ายสนับสนุน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการคา้ในตลาดทุนนั้น  หลกัการปันส่วนของสัญญาปันส่วน 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายน้ีตั้งอยูบ่นแนวทางของ Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) ซ่ึงมีการคิดราคาระหวา่งกนัเปรียบเสมือนราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป (arm’s length transaction) 

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินให้แก่ผูบ้ริหารตั้ งแต่ระดับ 
Managing Director ข้ึนไปนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน สวสัดิการ
โบนัส (ถา้มี) และเงินผลประโยชน์พนักงาน และธนาคารไม่มีการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพยสิ์นใดๆ                  
แก่ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั Managing Director ข้ึนไปหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือ               
เช่าทรัพยสิ์นใดๆ จากบุคคลดงักล่าวนั้น รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผกูพนัตามสัญญาจา้งงานและค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อ่ืน  
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26. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ธนาคารจ่ายผลตอบแทนซ่ึงอา้งอิงมูลค่าจากราคาหุ้นของธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ (สํานักงานใหญ่) 
ใหแ้ก่พนกังานบางกลุ่ม ธนาคารใหสิ้ทธิการจ่ายผลตอบแทนน้ีแก่พนกังานในรูปแบบของการจ่ายโบนสั
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด   

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 12,230 15,606 
รวม 12,230 15,606 

 
27. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคา้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานของอาคารสํานักงาน และ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ระยะเวลา 2559  2558 

ไม่เกิน 1 ปี 13,024  12,862 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22,824  5,250 
รวมภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว 35,848  18,112 

ค่าเช่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  
มีจาํนวน 12.81 ลา้นบาท และ 12.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

28. ฐานะและผลการดําเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ  
ธนาคารดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น
รายได ้ ค่าใชจ่้าย กาํไร สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินของธนาคารจึงเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมในประเทศไทย 
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29. รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  144,845  63,189 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้  106,178  191,331 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี  255,106  242,719 
เงินใหสิ้นเช่ือ  119,436  120,472 
อ่ืนๆ  80  1,394 
รวมรายไดด้อกเบ้ีย 625,645 619,105 

30. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

เงินรับฝาก 67,258 52,538 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 327,878 326,553 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 49,832 39,113 
อ่ืนๆ 22,164 10,223 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 467,132 428,427 

31. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 
การรับรองรับอาวลัและการคํ้าประกนั 83,318 74,272 
อ่ืนๆ 38,034 31,213 
รวมรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 121,352 105,485 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (31,167) (33,407) 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 90,185 72,078 
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32. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตรา 
ต่างประเทศ 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 1,234,049 2,134,457 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย (589,327) (1,719,273) 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นเครดิต 9,843 1,502 
ตราสารหน้ี (19,816) 33,545 

รวมกาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 634,749 450,231 

33. ขาดทุนสุทธิจากหนีสิ้นทางการเงินทีก่าํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
ของตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 9,194 25,160 

ขาดทุนจากการไถ่ถอน และดอกเบ้ียจ่าย (25,660) (47,153) 
รวมขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ย 
     มูลค่ายติุธรรม (16,466) (21,993) 

34. หนีสู้ญ และหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลบั) 
หน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  499  988 
เงินใหสิ้นเช่ือ (โอนกลบั) (499)  (5,988) 
รวม -  (5,000) 
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35. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2559  2558 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดปัจจุบนั 63,839 29,589 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัผลต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน 6,850 (6,866) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 70,689  22,723 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2559  2558 
 จํานวน  ผลประโยชน์  จํานวนสุทธิ  จํานวน  ผลประโยชน์  จํานวนสุทธิ 

 
ก่อนภาษี  (ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
 จากภาษี 

 
ก่อนภาษี 

 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
 จากภาษี 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (38,270)  7,654  (30,616)  6,325 (1,265) 5,060 
กาํไร (ขาดทุน) จากผลประโยชน์พนกังาน -  -  -  (1,598) 319 (1,279) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (38,270)  7,654  (30,616)  4,727 (946) 3,781 

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 2559  2558 
  อตัราภาษี   อตัราภาษ ี
 พนับาท (ร้อยละ)  พนับาท (ร้อยละ) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 316,311 20  89,294 20 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 63,262  17,859  
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย     

ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีสุทธิ 7,427  4,864  
ภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 70,689 22  22,723 25 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรา
รัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหล้ดลงจากร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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ตามพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากรซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษี
เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง 
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

ดงันั้น ธนาคารจึงใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
อตัราภาษีดงักล่าว 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
ผูบ้ริหารของธนาคารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 
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