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 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้บริหาร 
ธนาคาร บีเอ็นพ  ีพารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น               
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวก ัน  และ                   
งบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว  ้                   
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้า                     
มีความเป็นอิสระจากธนาคารตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย                        
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกธนาคารหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ                   
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของธนาคาร 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของธนาคารใน                      
การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหธ้นาคารตอ้งหยดุการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า 
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญั           
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
        

             
 

 กรทอง เหลืองวิไล  
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 
วนัท่ี 18 เมษายน 2565 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



หมายเหตุ 2564 2563

เงินสด 1,924             690                
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10 10,131,107    4,349,188      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 11 1,316,357      3,697,736      
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 12 24,496,599    26,731,694    
เงินลงทุนสุทธิ 13 13,112,617    14,293,578    
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 14 11,151,261    6,195,976      
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 17 24,829           25,423           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 18 3,793             4,869             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 35,853           26,304           
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,673,888      1,637,711      
ลูกหน้ีอ่ืน - 815,250         
ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินลงทุน 16,909           8,655             
สินทรัพยอ่ื์น 20 27,141           38,179           
รวมสินทรัพย์ 62,992,278    57,825,253    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์



หมายเหตุ 2564 2563

21 22,153,885    20,490,565    
22 445,638         464,142         

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 39,867           35,987           
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 23 - 102,424         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 12 22,603,618    24,397,387    
ประมาณการหน้ีสิน 24 62,866           78,040           
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,616,382      1,502,346      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 160,463         150,609         
เจา้หน้ีอ่ืน 2,817,667      130,900         
หน้ีสินอ่ืน 36,662           52,709           
รวมหน้ีสิน 50,937,048    47,405,109    
ส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั

เงินทุนสุทธิเพ่ือดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมาย 7.2 9,227,542      9,269,147      
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 149,042         (553,793)        

9,376,584      8,715,354      
บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั - สุทธิ 1,938,964      974,607         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืน
ท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 147                3,192             

กาํไรสะสม 739,535         726,991         
รวมส่วนของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 12,055,230    10,420,144    
รวมหนีสิ้นและส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอ่ืน
  ท่ีเป็นนิตบุิคคลเดียวกัน 62,992,278    57,825,253    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอ่ืน
                          ท่ีเป็นนิตบุิคคลเดียวกัน

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินรับฝาก



หมายเหตุ 2564 2563

รายไดด้อกเบ้ีย 30 360,649     570,366    
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31 (232,889)   (343,354)   
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 127,760     227,012    
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 71,148       71,948      
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (42,973)     (33,651)     
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 28,175       38,297      
กาํไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร หรือขาดทุน 33 558,310     719,051    
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 714,245     984,360    
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 313,875     285,535    
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 61,020       51,003      
ค่าภาษีอากร 11,476       12,276      
ค่าใชจ่้ายปันส่วนจากสาํนกังานใหญ่ 26 31,336       53,724      
ปันส่วนค่าใชจ่้ายจากเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 26 48,545       86,089      
อ่ืน ๆ 153,610     179,329    

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 619,862     667,956    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 34 97,539       182,934    
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (3,156)       133,470    
ภาษีเงินได้ 35 (1,801)       (31,152)     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (4,957)       102,318    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 13.2 (3,806)       326           

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 13.2 761            (65)            
(3,045)       261           

   รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 24.1 21,876       6,159        

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (4,375) (1,232)
17,501       4,927        

รวมกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ 14,456       5,188        
กําไรเบ็ดเสร็จรวม 9,499         107,506    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)



หมายเหตุ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 9,311,042 1,733,676 2,931 2,931 619,746 11,667,395
เงินทุนลดลงระหวา่งปี (41,895)               - - - - (41,895)
โอนกาํไรสะสมใหส้าํนกังานใหญ่ - - - - - -
รายการกบัธนาคารที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของ

สาํนกังานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั - (759,069) - - - (759,069)
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (656,054) - - - - (656,054)
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี 102,261 - - - - 102,261
ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นปี (553,793) - - - - (553,793)     

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี - - - - 102,318 102,318
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 13.2 - - 261 261 4,927 5,188
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 8,715,354 974,607 3,192 3,192 726,991 10,420,144

เงนิทุนสุทธิ
เพื่อดาํรง
สินทรัพย์

ตามกฎหมาย

รวมองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของสํานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็น
นิติบุคคลเดยีวกัน

กําไร (ขาดทุน) จากการ
วดัมูลค่าเงนิลงทุนใน
ตราสารหนีด้้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของสํานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดยีวกัน

บัญชีกับสํานักงาน
ใหญ่และสาขาอื่นที่
เป็นนิติบุคคล
เดยีวกัน - สุทธิ

กําไรสะสม

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิติบุคคลเดยีวกัน

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

รวม



หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 9,269,147 974,607 3,192 3,192 726,991 10,973,937
เงินทุนลดลงระหวา่งปี (41,605)               - - - - (41,605)
โอนกาํไรสะสมใหส้าํนกังานใหญ่ - - - - - -
รายการกบัธนาคารที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของ

สาํนกังานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั - 964,357 - - - 964,357       
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (553,793) - - - - (553,793)     
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี 702,835 - - - - 702,835       
ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นปี 149,042 - - - - 149,042       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี - - - - (4,957) (4,957)         
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น 13.2 - - (3,045) (3,045)                                17,501 14,456         
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 9,376,584 1,938,964 147 147 739,535 12,055,230

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของสํานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดยีวกัน

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

รวมเงนิทุนสุทธิ
เพื่อดาํรง
สินทรัพย์

ตามกฎหมาย

บัญชีกับสํานักงาน
ใหญ่และสาขาอื่นที่
เป็นนิติบุคคล
เดยีวกัน - สุทธิ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิติบุคคลเดยีวกัน (ต่อ)

กําไร (ขาดทุน) จากการ
วดัมูลค่าเงนิลงทุนใน
ตราสารหนีด้้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของสํานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็น
นิติบุคคลเดยีวกัน

กําไรสะสม

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 



หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (3,156)          133,470        
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจาํหน่าย 17, 18 และ 20.1 23,715          21,270          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 34 97,539          182,934        
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหน้ี 28,325          23,681          
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 38,411          (200,332)      
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสุทธิ 711,759        104,295        
ขาดทุนสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 438,902        654,772        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24.1 และ 24.2 7,401            8,896            
รายไดด้อกเบ้ีย 30 (360,649)      (570,366)      
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31 232,889        343,354        
เงินสดรับดอกเบ้ีย 346,663        592,360        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (219,620)      (292,527)      
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (29,209)        (50,144)        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,312,970     951,663        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

  ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน



หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (5,742,197)   (2,510,549)   
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,342,968     (3,497,404)   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - 9,692,817     
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (5,054,095)   806,856        
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,036,177)   2,748,953     
ลูกหน้ีอ่ืน 815,250        1,653,938     
สินทรัพยอ่ื์น (1,331)          (41,424)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เงินรับฝาก 1,663,320     645,197        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (18,504)        (5,286,165)   
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,880            (21)               

   หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (100,000)      (300,000)      
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 24.1 และ 24.2 (5,145)          (290)             
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,114,036     (2,842,824)   
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,063          (10,941)        
เจา้หน้ีอ่ืน 2,686,767     130,900        
หน้ีสินอ่ืน (20,013)        17,848          
บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ 1,045,520     (920,517)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (953,688)      1,238,037     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี (21,589,170) (21,848,785)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 22,738,000   20,549,000   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,675)          (10,231)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 1,139,155     (1,310,016)   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินทุนสุทธิเพ่ือดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมายลดลง 9 (41,605)        (41,895)        
เงินสดจ่ายสาํหรับหน้ีสินตามสญัญาเช่า 9 (12,831)        (11,809)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (54,436)        (53,704)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 131,031        (125,683)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 156,124        281,807        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 287,155        156,124        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เงินสด 1,924            690               
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 95,900          58,683          
บญัชีกบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 189,331        96,751          
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 287,155        156,124        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : พนับาท

ธนาคาร  บีเอ็นพ  ีพารีบาส์  สาขากรุงเทพฯ 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564



 

 

 

ธนาคาร บีเอ็นพ  ีพารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป  
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. เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงิน 
2.1  ธนาคารจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นฉบบัภาษาไทย และไดจ้ดัทาํ

ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี 
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
(“ธปท.”) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 งบการเงินของธนาคารได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” 
รวมทั้งวิธีการปฏิบติั นโยบายและการแสดงรายการตามประกาศ สนส. 21/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2561 เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

2.3 งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีเปิดเผยในนโยบายการบญัชี 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสาํหรับ     
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี ธนาคารไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบแนวคิด
สาํหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสาํคญั
และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของธนาคาร 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุงไดเ้พ่ิม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ชัว่คราวสาํหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการ
ตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบั
ใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 
28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ การ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
ระยะท่ี 2 โดยได้เพ่ิมข้อผ่อนปรนสําหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้ ง
ขอ้ยกเวน้สาํหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการ
ชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมตาม TFRS 7 



 

 
- 3 - 

 

 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นคร้ังแรก มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป  

 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับ
กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี
การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว ทั้ งน้ี กิจการท่ีเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวน้ี ต้องเปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในงบการเงินดว้ย 

ผูบ้ริหารของธนาคารจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ                       
งบการเงินของธนาคาร เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของธนาคารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่อ
งบการเงินของธนาคารในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

สําหรับวัตถุประสงค์ในการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ประกอบดว้ยเงินสด บญัชีระหว่างธนาคารและตลาดเงิน บญัชีกบัสํานกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ี
เป็นนิติบุคคลเดียวกนัท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 3 เดือน 

3.2  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร 
เม่ือธนาคารเขา้เป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีการวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม สาํหรับ
ต้น ทุนการทํารายการ เพ่ื อให้ ได้ม าซ่ึ งสินท รัพ ย์ท างการ เงินและห น้ี สินทางการ เงิน  
จะถูกเพ่ิมหรือหักออกจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 
ตามความเหมาะสมในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
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3.2.1  สินทรัพยท์างการเงิน 
การซ้ือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติทั้งหมด จะรับรู้รายการและตดัรายการ
ออกจากบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงิน (Trade date) การซ้ือหรือการขาย
สินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติเป็นการซ้ือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินภายใตส้ญัญา
ท่ีมีเง่ือนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติั
โดยทัว่ไปของตลาดซ้ือขายท่ีพิจารณา 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้ งหมดจะถูกวดัมูลค่าในภายหลงัทั้ งจาํนวนโดยราคาทุนตดั
จาํหน่ายหรือวธีิมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

- สินทรัพย์ทางการเงินนั้ นถูกถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครอง  
สินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

- ข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน  ซ่ึ งทําให้ เกิดกระแสเงินสด                      
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํให้สาํเร็จทั้งรับกระแส
เงินสดตามสญัญาและเพือ่ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการ
จ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

โดยปกติสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน  

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหน้า ธนาคารอาจปฏิบติัดงัต่อไปน้ีกบัสินทรัพยท์างเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

- ธนาคารอาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหน้ีท่ีเข้าเง่ือนไขราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
หากการปฏิบติัดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั 
ดู (3) ดา้นล่าง 
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(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเป็นวิธีการคํานวณราคาทุนตัดจาํหน่ายของตราสารหน้ีและ          
ปันส่วนดอกเบ้ียรับตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดด้อกเบ้ีย” 

(2) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือครองโดยธนาคารจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินลงทุนในตราสารหน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ การเปล่ียนแปลงภายหลงัในมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีเกิดจากกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ดูดา้นล่าง) และดอกเบ้ียรับท่ีคาํนวณดว้ยการใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง (ดู (1) ดา้นบน) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เป็นจาํนวนเดียวกบัท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนหากเงินลงทุนในตราสารหน้ีเหล่าน้ีรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และผลสะสมภายใตร้ายการสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุน เม่ือ
เงินลงทุนในตราสารหน้ีเหล่าน้ีถูกตดัรายการ ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ก่อนหนา้
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 

(3) สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขสาํหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ

ด้ว ย มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมผ่ าน กําไรข าด ทุ น เบ็ ด เส ร็ จ อ่ื น  (ดู  (1) ถึ ง  (2) ด้ านบน )                        
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยเฉพาะ 

-    ตราสารหน้ีท่ีไม่เข้าเง่ือนไขราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ดู (1) และ (2) ดา้นบน) จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน นอกจากน้ีตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอาจถูกกาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากการกาํหนด
ดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการ
อยา่งมีนัยสําคญั (เรียกว่า “การจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี”) ท่ีเกิดจากการวดั
มูลค่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าว
ดว้ยเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนั ธนาคารไม่เลือกกาํหนดให้ตราสารหน้ีใด ๆ แสดงด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกบักาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่า
ยุติธรรมใด ๆ ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ตราบเท่าท่ีสินทรัพยท์างการเงินนั้นไม่เป็นส่วน
หน่ึงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเลือกกาํหนดไว ้กาํไรหรือขาดทุนสุทธิ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนรวมถึง เงินปันผลใด ๆ หรือดอกเบ้ียรับจากสินทรัพยท์างการเงิน
และรวมอยู่ในรายการ “กาํไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน” มูลค่ายติุธรรมประเมินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.8 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ธนาคารรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสาํหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ และสญัญาคํ้าประกนัทางการเงิน ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้ งสํารองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของ
ธนาคารปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผูกู้ ้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการ
ประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตาม
ความเหมาะสม  

จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงาน
เพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุ เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญในความเส่ียงด้านเครดิตตั้ งแต่รับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่อยา่งไรกต็าม หากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ธนาคารวดัมูลค่าของค่าเผือ่ผลขาดทุน
สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายแุสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักนัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดตลอดอายุท่ีคาดว่า
จะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะ
เกิดข้ึนภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ีรายงาน 
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(1) นโยบายการตดัรายการ 

ธนาคารตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บ
กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแส
เงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการคาํนวณความน่าจะ
เป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั
ผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหน้ีเม่ือ
ลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา
และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสญัญาข้ึนอยูก่บัขอ้มูล
ในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ี
ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้ นต้นของ
สินทรัพย  ์ณ วนัท่ีรายงาน สําหรับสัญญาคํ้ าประกันทางการเงิน ความเส่ียงรวมถึง
จาํนวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ีรายงานและจาํนวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใด ๆ ท่ีคาดว่าจะถูกเบิก
ใชใ้นอนาคตโดยวนัท่ีผิดสัญญาถูกประเมินโดยข้ึนอยู่กบัแนวโนม้ในอดีต ธนาคารทาํ
ความเขา้ใจความจาํเป็นดา้นการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและขอ้มูล
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

สําหรับสัญญาคํ้ าประกันทางการเงิน ธนาคารต้องชาํระเงินเฉพาะในกรณีท่ีลูกหน้ี
ปฏิบัติผิดสัญญาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการคํ้ าประกัน               
ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคือประมาณการจ่ายเงินชดเชยท่ีจะจ่ายให้ผูถื้อ
สัญญาสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตหักจาํนวนเงินท่ีธนาคารคาดว่าจะไดรั้บจากผูถื้อ
สญัญา ลูกหน้ี หรือบุคคลใด 

หากธนาคารวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยจาํนวนเงินท่ี
เท่ากับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุในรอบระยะเวลา
รายงานก่อน แต่ ณ วนัท่ีรายงานปัจจุบนั พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ตอ้งถือปฏิบติั ธนาคาร
จะวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ณ วนัท่ีรายงานปัจจุบนั  
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การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ธนาคารตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสญัญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด
จากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน หากธนาคาร
ไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของและยงัคงมี
การควบคุมสินทรัพยท่ี์โอน ธนาคารรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จาํนวนเงินท่ีอาจตอ้งจ่าย หากธนาคารยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน ธนาคารยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกูย้มื
ท่ีมีหลกัประกนัสาํหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ณ วนัท่ีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและคา้งรับ รับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี ณ  วนัท่ีตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจัด
ประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกาํไรหรือขาดทุนท่ี
สะสมไวก่้อนหน้าในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไร
หรือขาดทุน ในทางกลบักนั ณ วนัท่ีตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีธนาคารเลือก
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลกาํไร
หรือขาดทุนสะสมท่ีสะสมไวก่้อนหนา้ในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนจะไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่ไปกาํไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปกาํไรสะสม 

3.2.2  หน้ีสินทางการเงิน 
หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

แต่อย่างไรก็ตาม หน้ีสินทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากการโอนสินทรัพยท์างการเงินไม่เข้า
เง่ือนไขการตดัรายการหรือเม่ือถือปฏิบติัตามเกณฑค์วามเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง และสญัญา
คํ้าประกนัทางการเงินท่ีออกโดยธนาคารวดัมูลค่าตามนโยบายการบญัชีเฉพาะเร่ืองดา้นล่าง 

หนีสิ้นทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เม่ือหน้ีสินทางการ
เงินเป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พ่ือคา้ 
หรือ (3) เลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทเป็นท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ หากเขา้เง่ือนไขดงัน้ี 

-    ไดม้าโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือซ้ือกลบัคืนในอนาคตอนัใกล ้หรือ 
-    ถูกกาํหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึง ธนาคารบริหารเป็นกลุ่ม 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงรูปแบบของการทาํกาํไร
ระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั หรือ 

-    เป็นอนุพนัธ์ ยกเวน้อนุพนัธ์ท่ีเป็นสัญญาคํ้ าประกนัทางการเงินหรือเลือกกาํหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในส่วนท่ีมีประสิทธิผล 

 

หน้ีสินทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมกบักาํไรหรือขาดทุนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน ตราบเท่าท่ีหน้ีสินทางการเงินนั้นไม่เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัความเส่ียงท่ีเลือกกาํหนดไว ้กาํไรหรือขาดทุนเกิดจากการรวมกนัของดอกเบ้ีย
จ่ายใด ๆ ของหน้ีสินทางการเงินและรวมอยูใ่นรายการ “กาํไรและขาดทุนอ่ืน” ในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

แต่อยา่งไรก็ตามสําหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินนั้นรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
หน้ีสินในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนนั้นจะก่อให้เกิดหรือขยายการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสม
ทางการบญัชีในกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินท่ีเหลือจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของหน้ีสินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่จดัประเภท
รายการใหม่ภายหลงัเป็นกาํไรหรือขาดทุน แต่จะโอนไปกาํไรสะสมเม่ือตดัรายการหน้ีสิน
ทางการเงินแทน 

กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาคํ้ าประกนัทางการเงินท่ีออกโดยธนาคารท่ีเลือกกาํหนดโดย
ธนาคารให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมประเมินตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.8 
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หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่เป็น (1) ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวม
ธุรกิจ (2) ถือไวเ้พ่ือคา้ หรือ (3) เลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตัดจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและ 
ปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้น
การคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและ
จ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกิน
หรือส่วนลดมูลค่าอ่ืนๆ) ตลอดอายุท่ีคาดไว้ของหน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความ
เหมาะสม) ระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ เพ่ือใหไ้ดร้าคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

การตัดรายการของหน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผูกพนัของธนาคารไดมี้การปฏิบติั
ตามแลว้ไดมี้การยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทาง
การเงินท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

เม่ือธนาคารแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอย่างมากในขอ้กาํหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้ง
ถือเป็นการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทาง
การเงินใหม่ ในทาํนองเดียวกนัธนาคารบนัทึกการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในขอ้กาํหนดของ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่หรือบางส่วนของการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือ
เป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้กาํหนดจะมีความแตกต่าง
อย่างมากหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เง่ือนไขใหม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างนอ้ยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินเดิม หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนัยสําคัญ  ผล
แตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินก่อนมีการเปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในกาํไรและขาดทุนอ่ืน 
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3.2.3  ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์
และวดัมูลค่าใหม่ในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลา
รายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมูลค่ายติุธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ตรงกนัขา้มตราสาร
อนุพนัธ์ท่ีมูลค่ายติุธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหน้ีสินทางการเงิน ตราสารอนุพนัธ์จะไม่หักกลบ
ในงบการเงิน เวน้แต่ธนาคารจะมีทั้งสิทธิทางกฎหมายและมีความตั้งใจในการหกักลบ  

อนุพันธ์แฝง 
อนุพนัธ์แฝงคือองค์ประกอบของสัญญาแบบผสมท่ีประกอบด้วยสัญญาหลักท่ีไม่ใช่
อนุพนัธ์ โดยกระแสเงินสดบางส่วนของเคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมน้ีจะเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางท่ีคลา้ยคลึงกบัอนุพนัธ์เด่ียว 

อนุพนัธ์ท่ีแฝงในสัญญาแบบผสมท่ีมีสินทรัพยท์างการเงินเป็นสัญญาหลกัท่ีอยู่ภายใต้
ขอบเขตของ TFRS 9 ไม่ต้องแยกต่างหาก สัญญาแบบผสมทั้ งสัญญาจดัประเภทและวดั
มูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามความเหมาะสม 

อนุพนัธ์ท่ีแฝงในสัญญาแบบผสมท่ีไม่มีสินทรัพยท์างการเงินเป็นสัญญาหลกัท่ีอยู่ภายใต้
ขอบเขตของ TFRS 9 (เช่น หน้ีสินทางการเงิน) เป็นอนุพันธ์แฝงท่ีแยกต่างหาก เม่ือมี
ลักษณะตรงตามคาํนิยามของอนุพันธ์ ความเส่ียงและลักษณะของอนุพันธ์แฝงไม่มี
ความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสญัญาหลกัและสญัญาหลกัไม่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

หากสัญญาแบบผสมเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีมีราคาเสนอซ้ือขาย โดยปกติธนาคารเลือก
กาํหนดใหสั้ญญาแบบผสมทั้งสัญญาแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน แทนท่ี
จะแยกอนุพนัธ์แฝงต่างหาก  

3.3     ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึง
ตามความเหมาะสม เม่ือต้นทุนนั้ นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
แก่ธนาคารและต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยจะตัดมูลค่าตามบัญชี 
ของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนๆ ธนาคารจะรับรู้ต้นทุน 
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5  ปี 

ธนาคารไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือสิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณ
จากตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านได้
ตามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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3.5 สญัญาเช่า 
ธนาคารท่ีเป็นผูเ้ช่า 

ธนาคารประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมต้นของ
สัญญาเช่า ธนาคารรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลง
สัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า) และ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า สัญญาเช่าเหล่าน้ี ธนาคารรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็น
ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึง
เป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึงประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายชาํระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ
กาํหนดได ้ธนาคารใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

หน้ีสินตามสญัญาเช่ารวมอยูใ่นบรรทดั “หน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพ่ือสะทอ้นการชาํระการจ่าย
ชาํระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายชาํระ 

ธนาคารวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) เม่ือ
เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สาํคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณี
ดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือ
การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ใน
กรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง)  
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- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่าแยก
ต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าท่ี
เปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ีปรับปรุง ณ 
วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสญัญามีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหัก
ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นว่า ธนาคารจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ี
เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือมราคา
เร่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมอยูใ่นบรรทดั “สินทรัพยอ่ื์น” ในงบแสดงฐานะการเงิน  

ธนาคารปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เพ่ือประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่
และบนัทึกสาํหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุไดต้ามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “การดอ้ยค่า” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระท่ีเก่ียวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขการจ่ายชาํระเหล่านั้นเกิดข้ึนและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและ
อุปกรณ์” ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 ผลประโยชนข์องพนกังาน 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ธนาคารจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนด 
การจ่ายสมทบไวแ้ล้ว สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์อง
ธนาคาร และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บ
เงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากธนาคาร เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเกิดรายการนั้น 
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โครงการผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 

ธนาคารจดัใหมี้ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวซ่ึงไดแ้ก่ โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายเุพ่ือ
จ่ายใหแ้ก่พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนอายุ
งาน หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานคาํนวณโดยผูช้าํนาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit 
Credit ตามเกณฑค์ณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตและคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าวโดยประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อตัราการ
ลาออก อตัราการตาย อายงุานและปัจจยัอ่ืน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน        
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น    

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.7 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือธนาคารมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตาม
ขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้ธนาคารตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการ
จาํนวนท่ีต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ ธนาคารกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีธนาคารจะ
สูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของ
ภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือชาํระ
ภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 

ธนาคารจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่า
จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่
การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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3.8 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์
สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีธนาคารสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว 

ธนาคารวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายท่ีไดรั้บโดยตรงใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่าเหล่าน้ีส่วนใหญ่
เป็นแบบจาํลองท่ียอมรับโดยทั่วไป  (เช่นกระแสเงินสดคิดลด   แบบจําลอง Black-Scholes  
และ interpolation techniques) ธนาคารจะใชข้อ้มูลท่ีสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดให้และลดการใชข้อ้มูล
ท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ขอ้มูลเหล่าน้ีไดรั้บการปรับเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดในปัจจุบนั
และการปรับปรุงมูลค่าจะถูกนาํไปใช้ตามความเหมาะสมเม่ือปัจจยับางอย่างไม่สมบูรณ์ เช่นตวั
แบบจาํลอง หรือเม่ือแบบจาํลองไม่ได้คาํนึงถึงความเส่ียงด้านสภาพคล่องและความเส่ียงดา้น
เครดิตแต่ปัจจยัเหล่าน้ีถูกพิจารณาโดยผูเ้ขา้ร่วมตลาดเม่ือกาํหนดราคา exit price 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินถูกวดัมูลค่าและแสดงราคาโดยพิจารณาจากระดบัความสําคญัของขอ้มูล
พ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลระดบั 1 มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
สําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกัน และธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดนั้ น ณ วนัท่ี 
วดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2 มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได ้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม สาํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขาย ซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นการวดัมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดย
ไม่ไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสงัเกตได ้ 

การโอนเปล่ียนลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาหรือระดบั 
การสงัเกตไดข้องขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
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3.9 การรับรู้รายได ้

รายไดด้อกเบ้ีย 

ธนาคารรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง (Effective Interest Rate: EIR) อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง คือ อตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้อง
เคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าแลว้แต่ความเหมาะสม เพื่อให้ไดมู้ลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท์างการเงิน อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคาํนวณโดยคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียม ตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ธนาคารคาํนวณรายไดด้อกเบ้ียโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์าง
การเงิน ยกเวน้ สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือสินทรัพยท์างการเงินถูก
พิจารณาว่าด้อยค่าดา้นเครดิต ธนาคารคาํนวณรายได้ดอกเบ้ียโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกบั
มูลค่าตามบัญชีสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  หากสินทรัพย์ดังกล่าว               
ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ ธนาคารจะคาํนวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่าตามบญัชีดงัเดิม 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการนอกเหนือจากรายการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แท้จริง รับรู้ตามสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า โดยพิจารณาถึงจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี
ธนาคารคาดว่ามีสิทธิได้รับจากการให้บริการนั้ น ๆ ระยะเวลาในการรับรู้จะข้ึนอยู่กับการท่ี
ธนาคารไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดยการให้บริการดงักล่าวกบัลูกคา้ตลอดช่วงระยะเวลา 
หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

3.10 การรับรู้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และรับรู้ค่าธรรมเนียมจ่ายโดยใช้
เกณฑค์งคา้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมจ่ายท่ีไดร้วมคาํนวณเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.11 กาํไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
กําไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ประกอบดว้ยกาํไรหกัขาดทุนจากการจาํหน่าย การวดัมูลค่ายติุธรรม การโอนเปล่ียนประเภทของ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือการซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ 
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3.12 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑห์มายถึงรายการจ่ายผลตอบแทนซ่ึงอา้งอิงมูลค่าจากราคาหุ้นของ
ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ (สาํนกังานใหญ่) ธนาคารให้สิทธิการจ่ายผลตอบแทนน้ีแก่พนกังานใน
รูปแบบของการจ่ายโบนสัโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกรับรู้ทนัทีในปีท่ีพนักงานให้บริการตามเง่ือนไข ยกเวน้กรณีการจ่าย
มีเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการท่ีพนักงานตอ้งเป็นพนักงานของธนาคารในช่วงเวลาท่ีกาํหนด 
การใหบ้ริการและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้โดยการเฉล่ียตามระยะเวลาดงักล่าว 

3.13 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได ้    
รอการตดับญัชี 

3.13.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
สําหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีก่อนๆ และไม่ไดร้วมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.13.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้
ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมี
จาํนวนเพียงพอ ท่ีจะนาํผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวน
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกปรับลดลง เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํ
เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าธนาคารจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
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ธนาคารคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอตัราภาษี                
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่า
จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกนัได้เม่ือธนาคาร 
มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนัและธนาคาร
ตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในเวลาเดียวกนัและทั้ งสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 

ธนาคารแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือ
ขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการภาษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของสํานักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั ถ้าภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนนั้ น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของสาํนกังานใหญ่
และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 

3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
ธนาคารแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย ์หน้ีสินและเงินทุนสุทธิเพ่ือดาํรงสินทรัพย์
ตามกฎหมายท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย 

กาํไรและขาดทุนจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4. ข้อมูลเพิม่เตมิ 
4.1 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 4.1.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของธนาคาร
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และ 
การตั้งขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดง
รายได ้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้ น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น 

การใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชีของธนาคาร มีดงัต่อไปน้ี 

(1)     การประเมินโมเดลธุรกิจ 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยู่กบัผลจากการ
ทดสอบการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้และโมเดลธุรกิจ              
(ดูหัวขอ้สินทรัพยท์างการเงินในหมายเหตุขอ้ 3.2.1) ธนาคารพิจารณาโมเดลธุรกิจใน
ระดบัท่ีสะทอ้นวิธีการจดัการกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกบริหารร่วมกนัเพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงของธุรกิจ การประเมินน้ีรวมถึงดุลยพินิจท่ีสะทอ้น
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดรวมถึงวิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของสินทรัพยแ์ละ
วธีิการวดัผลการดาํเนินงาน ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของสินทรัพย ์
และวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินและวิธีการตอบแทนกบัผูจ้ดัการสินทรัพย ์
ธนาคารติดตามสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีถูกตดัรายการก่อนกาํหนดเพ่ือทาํความเขา้ใจ
เหตุผลสําหรับการตดัรายการและเหตุผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจสําหรับ
การถือสินทรัพยห์รือไม่ การติดตามเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินอย่างต่อเน่ืองของ
ธนาคารว่าโมเดลธุรกิจสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีเหลืออยู่ถูกถืออย่างเหมาะสม
ต่อไป และหากไม่เหมาะสมว่ามีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจและเปล่ียนแปลงทนัที
กบัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยเ์หล่านั้นหรือไม่ ไม่มีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ี
จาํเป็นระหวา่งรอบระยะเวลาท่ีนาํเสนอ 
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(2)     การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.2.1 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกวดั
มูลค่าดว้ยค่าเผื่อท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนสําหรับ
สินทรัพย์ชั้ นท่ี 1 หรือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับ
สินทรัพยช์ั้นท่ี 2 หรือ 3 สินทรัพยท่ี์ยา้ยไปชั้นท่ี 2 เม่ือความเส่ียงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญ  ณ  วันท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  โดย TFRS 9 ไม่ได้กําหนดว่า
สถานการณ์ไหนจะเป็นการเพ่ิมความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญั ในการประเมิน
ว่าความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ  ธนาคารพิจารณา 
ความสมเหตุสมผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและประกอบกบัขอ้มูลการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต 

(3)     ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว 
ธนาคารมีข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวแก่พนักงานหลัง
เกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานท่ีใกลเ้กษียณอายุไดถู้กรับรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส
เงินสดท่ีต้องจ่ายในอนาคตดว้ยอตัราคิดลด สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจาํปีได้รวมถึงเงินเดือน จาํนวนปีท่ีพนักงานทาํงานให้
ธนาคาร ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือส้ินสุดการทาํงานและอตัราดอกเบ้ีย  

4.1.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ธนาคารมีประมาณการทางบัญชี ซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของเหตุการณ์ใน
อนาคต ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณ
ทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ ไดแ้ก่ 

(1)     มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน โดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าหลากหลายวิธี ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณมาจากการเทียบเคียงกบัตวั
แปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงอายุของตราสาร อตัราดอกเบ้ีย ขอ้มูลความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร อตัราความผนัผวนของตลาด เป็นตน้ 
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(2)  การคาํนวณค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
เม่ือวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ธนาคารใชค้วามสมเหตุสมผลและ
ประกอบกบัขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีข้ึนอยู่กบัสมมติฐานสําหรับ 
การเคล่ือนไหวในอนาคตของตวัผลกัดนัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัและผลกระทบจาก
ตวัผลกัดนักบัแต่ละรายการ 

ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา เป็นการประมาณ
การของผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัผิดสัญญา โดยข้ึนอยู่กบัผลแตกต่างระหว่าง
กระแสเงินสดตามสัญญาท่ีครบกาํหนดและส่ิงท่ีผูใ้ห้กูค้าดหวงัจะไดรั้บ โดยพิจารณาถึง
กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจากหลกัประกนัและการรับประกนัด้านเครดิตของสินทรัพย์
โดยรวม 

ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา ประกอบดว้ย ขอ้มูลนาํเขา้ท่ีสําคญัในการวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา 
คือประมาณการของโอกาสท่ีจะปฏิบติัผิดสัญญาตลอดช่วงเวลา การคาํนวณรวมถึงขอ้มูล
ในอดีต สมมติฐาน และความคาดหวงัของสภาวะในอนาคต 

4.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุนของธนาคารนั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อธนาคารและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
และใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุน 

5. การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
5.1  ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

การบริหารความเส่ียงถือเป็นกลยทุธ์ท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจการธนาคาร ขั้นตอนและกระบวน 
การปฏิบติังานทัว่ทั้งองคก์รของกลุ่มบีเอน็พี พารีบาส์ถูกกาํหนดใหส้นบัสนุนการบริหารความเส่ียง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารความเส่ียง (Group Risk Management “GRM”) ของธนาคาร
มีหนา้ท่ีหลกัในการควบคุมและวดัผลความเส่ียงในดา้นต่างๆ ในระดบัภาพรวม ซ่ึงกลุ่มงานบริหาร
ความเส่ียงน้ีจะถูกแยกเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอ่ืนและรายงานผลโดยตรงต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญภายในธนาคารสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคบัของ
หน่วยงานกาํกบัดูแล 
5.1.1 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีธนาคารจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดจากภาระผูกพนั
ของธนาคาร) อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพเครดิตของลูกหน้ีท่ีมีแนวโน้ม 
จะไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัตามสัญญา องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการประเมินคุณภาพ
ดา้นเครดิตควรรวมถึงโอกาสความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะไม่สามารถชาํระเงินตามสัญญา 
และจาํนวนเงินใหกู้ย้มืท่ีธนาคารคาดวา่จะเรียกคืนไดเ้ม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ี 

ความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty risk) คือความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนในตลาดซ้ือ
ขายแลกเปล่ียน การลงทุน และ/หรือการชําระราคา ซ่ึงทําให้ธนาคารมีโอกาสเส่ียง 
ท่ีคู่สัญญาท่ีเขา้ทาํธุรกรรมดว้ยกนัจะไม่สามารถชาํระเงินตามสัญญาได ้(Bilateral risk) 
มูลค่าของความเส่ียงนั้นอาจจะผนัแปรไปตามเวลาโดยข้ึนกบัผลกระทบของหน่วยวดัดา้นตลาด 
(Market Parameter) ท่ีมีต่อมูลค่าของธุรกรรมนั้นๆ (relevant market instrument) 

ธนาคารดาํเนินนโยบายภายใต้นโยบายความเส่ียงด้านเครดิต (“Credit Risk Policy”) ของ
กิจการในกลุ่มบีเอ็นพี พารีบาส์ทัว่โลกซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยนโยบายความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารประกอบดว้ยแนวทางการบริหารความเส่ียง
และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการความเส่ียงนั้น 

5.1.2 ความเส่ียงดา้นตลาด 
ความเส่ียงด้านตลาดเป็นความเส่ียงท่ีธนาคารจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก 
การเปล่ียนแปลงของหน่วยวัดทางด้านตลาด (Market parameter) ท่ีอาจเป็นตัวแปร 
ท่ีสงัเกตได ้(observable) หรือไม่กต็าม หน่วยวดัดา้นตลาดท่ีสงัเกตไดป้ระกอบไปดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย ราคาตราสารและสินคา้โภคภณัฑ ์ราคาตราสารอนุพนัธ์ รวมถึง 
Credit spread และความผนัผวนแฝง (implied volatility) หรือค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใน
ตลาด (implied correlation) นอกจากน้ีหน่วยวดัทางด้านตลาดท่ีไม่สามารถสังเกตได้ (non-
observable) อาจคาํนวณจากสมมุติฐานแบบจาํลองหรือการวเิคราะห์ทางสถิติอ่ืนๆ  

กลุ่มงานบริหารความเส่ียง (GRM) ดาํเนินการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดโดยการกาํหนด 
ค่าความเส่ียง วดัผล วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว และปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งควบคุม
มูลค่าความเสียหายโดยรวมสูงสุดท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใตค้วามเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีกาํหนด 
(VaR) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ ธุรกรรมทั้งหมดมีความเส่ียงอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกาํหนด 
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ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน ถือเป็นความเส่ียง 
ดา้นตลาดท่ีสาํคญัของธนาคาร 

ก. ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
อนัมีผลทาํให้มูลค่าของตราสารทางการเงินของธนาคารเปล่ียนแปลงไป หรือทาํให้
เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือตน้ทุนของธนาคารทั้งในปีปัจจุบนัและในอนาคต 

ข. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน อนัมีผลทาํให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทาํให้
เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือตน้ทุนของธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 10, 14 และ 21) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีเพ่ือการธนาคาร (Banking book) ไดรั้บ
การจดัการโดยสายงานบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALM-Treasury) ภายใตก้ารกาํกบั
ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน  (Assets and Liabilities Committee; 
ALCO) การวิเคราะห์ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ียได้แก่ การวิเคราะห์ความต่างในการ
ปรับเปล่ียนของอตัราดอกเบ้ีย การประเมินความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และการประเมินความอ่อนไหวของมูลค่าสินทรัพยเ์พื่อการ
ธนาคารสุทธิต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากงวดก่อน ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์อยูภ่ายใตเ้พดาน
ท่ีกาํหนดโดยเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัมีระยะเวลาของการเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 2564 
 0 ถึง   3 ถึง   1 ถึง   มากกว่า   สินเช่ือ ไม่มีภาระ รวม 
 3 เดือน  12 เดือน  5 ปี  5 ปี  ท่ีไม่ก่อให้เกิด ดอกเบีย้  
         รายได้   
สินทรัพย์ทางการเงิน    
รายการระหวา่งธนาคารและ        
ตลาดเงินสุทธิ 6,476  3,432  -  - - 223  10,131 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั        
   มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น        
   กาํไรหรือขาดทุน 1,303 13 - - - - 1,316 
เงินลงทุนสุทธิ 4,581 8,532 - - - - 13,113 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 9,395 2,103 - -   11,498 
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -  -  - - 2,674  2,674 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน -  -  -  - - -  - 
รวม 21,755 14,080 - - - 2,897 38,732 
        
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินรับฝาก 17,086 84 - - - 4,984 22,154 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
ตลาดเงินสุทธิ - - - 446 - - 446 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - -  - - - 40  40 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนด        
ใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - - - - - - 

เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - -  - - - 2,616  2,616 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - - - - - 2,818 2,818 
รวม 17,086 84 - 446 - 10,458 28,074 
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หน่วย : ล้านบาท 
 2563 
 0 ถึง   3 ถึง   1 ถึง   มากกว่า   สินเช่ือ ไม่มีภาระ รวม 
 3 เดือน  12 เดือน  5 ปี  5 ปี  ท่ีไม่ก่อให้เกิด ดอกเบีย้  
         รายได้   
สินทรัพย์ทางการเงิน    
รายการระหวา่งธนาคารและ        
ตลาดเงินสุทธิ 3,199  802  -  - - 348  4,349 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั        
   มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน        
   กาํไรหรือขาดทุน 3,476 222 - - - - 3,698 
เงินลงทุนสุทธิ 6,748 7,546 - - - - 14,294 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,772 672 - -  - 6,444 
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -  -  - - 1,638  1,638 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน -  -  -  - - 815  815 
รวม 19,195 9,242 - - - 2,801 31,238 
        
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินรับฝาก 17,289 90 - - - 3,112 20,491 
รายการระหวา่งธนาคารและ        
ตลาดเงินสุทธิ 44 - - 420 - - 464 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  -  - - 36  36 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนด        
ใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 102 - - - - - 102 

เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -  -  - - 1,502  1,502 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - - - - - 131 131 
รวม 17,435 90 - 420 - 4,781 22,726 

5.1.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไม่สามารถจดัหาเงินหรือหลกัประกนั
ไดเ้พียงพอตามภาระผูกพนัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยไม่กระทบต่อฐานะการเงิน
หรือกิจกรรมตามปกติของธนาคาร 
ธนาคารดาํเนินการบริหารความเส่ียงภายใตก้รอบนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของสํานักงานใหญ่และปฏิบติัตามกฎระเบียบ
การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินให้สามารถสนับสนุนการเติบโตของธนาคาร
สามารถจดัหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาขอ้ผูกมดัหรือภาระผูกพนัต่าง ๆ  
ไม่ริเร่ิมก่อปัญหาในระบบตลาดการเงิน บริหารสภาพคล่องให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแล รักษาตน้ทุนของเงินทุนให้อยูใ่นระดบัตํ่าสุด และ
สามารถจดัการสภาวะวกิฤติทางดา้นสภาพคล่องได ้
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กลุ่มคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Group ALM Committee) เป็นผูอ้นุมติั
นโยบายการจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยมอบหมายให้สายงานบริหารการเงิน
และสายงานบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALM-Treasury) เป็นผูป้ฏิบัติการบริหาร     
สภาพคล่องของธนาคารตามนโยบายดงักล่าว นอกจากน้ีกลุ่มงานบริหารความเส่ียง (GRM)      
ยงัรับผิดชอบในการควบคุมความเส่ียงและการทดสอบสภาพคล่องภายใตภ้าวะวิกฤติ 
(Liquidity Stress Test) อยา่งสมํ่าเสมอ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัจาํแนกตามระยะเวลาท่ีครบ
กาํหนดของสญัญา มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 2564 
 เผื่อเรียก  น้อยกว่า  3 ถึง 12 1 ถึง 5 ปี  มากกว่า  ไม่กําหนด  รวม 
   3 เดือน  เดือน   5 ปี  เวลา   

รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงินสุทธิ 238 6,462 3,431 -  - - 10,131 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั         
  มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น         
  กาํไรหรือขาดทุน* 908 395 13 -  - - 1,316 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,581 8,532 -  - - 13,113 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 997 6,460 1,277 2,764 - - 11,498 
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 2,674 - - - - 2,674 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน - -  - - - - - 
รวมสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงิน 2,143 20,572 13,253 2,764 -  - 38,732 
        
เงินรับฝาก 18,897  3,173 84 - -  - 22,154 
รายการระหวา่งธนาคาร         
  และตลาดเงินสุทธิ - - - - 446  - 446 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 40      - 40 
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 2,616 - - -  - 2,616 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - 2,818 - - -  - 2,818 
รวมหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน 18,937 8,607 84 - 446  - 28,074 
สภาพคล่องสุทธิ (16,794) 11,965 13,169 2,764  (446)  - 10,658 

*  แสดงแยกตามความตั้งใจท่ีจะถือครอง 



 

 
- 28 - 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563 
 เผื่อเรียก  น้อยกว่า  3 ถึง 12 1 ถึง 5 ปี  มากกว่า  ไม่กําหนด  รวม 
   3 เดือน  เดือน   5 ปี  เวลา   

รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงินสุทธิ 352 3,195 802 -  -  - 4,349 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั          
  มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น          
  กาํไรหรือขาดทุน* 1,479 2,182 37 -  -  - 3,698 
เงินลงทุนสุทธิ - 6,748 7,546 -  -  - 14,294 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,351 2,687 461 1,930 15  - 6,444 
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,638 - - -  - 1,638 
สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินอ่ืน - 815  - - -  - 815 
รวมสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงิน 3,182 17,265 8,846 1,930 15  - 31,238 
        
เงินรับฝาก 12,050  8,351 90 - -  - 20,491 
รายการระหวา่งธนาคาร         
  และตลาดเงินสุทธิ 44 - - - 420  - 464 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 36 - - - -  - 36 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนด         
  ใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 102 - - -  - 102 
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,502 - - -  - 1,502 
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน - 131 - - -  - 131 
รวมหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน 12,130 10,086 90 - 420  - 22,726 
สภาพคล่องสุทธิ (8,948) 7,179 8,756 1,930 9 (405) - - 8,512 

*  แสดงแยกตามความตั้งใจท่ีจะถือครอง 

ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
(Liquidity coverage ratio disclosure) ทาง www.bnpparibas.co.th ภายในเดือนเมษายน 2565 
ตามขอ้กาํหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีสนส. 2/2561 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล 
การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง               
ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 
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6.  มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น 
6.1  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารอนุพนัธท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ท่ีเกิดข้ึนประจาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
  2564 
 ระดบั 1   ระดบั  2   รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
 ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  1,316,357 1,316,357 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  24,496,599 24,496,599 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า     
 ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  3,483,645 3,483,645 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -  29,296,601 29,296,601 
      
หนีสิ้นทางการเงนิ     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  22,603,618 22,603,618 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  - - 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -  22,603,618 22,603,618 

ไม่มีการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 
  2563 
 ระดบั 1   ระดบั  2   รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า     
 ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -  3,697,736 3,697,736 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  26,731,694 26,731,694 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า     
 ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  3,494,407 3,494,407 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -  33,923,837 33,923,837 
      
หนีสิ้นทางการเงนิ     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  24,397,387 24,397,387 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  102,424 102,424 
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -  24,499,811 24,499,811 
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ไม่มีการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2563 

เทคนิคท่ีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํและจดัเป็นระดบั 2 มีดงัน้ี : 

ขอ้มูลระดบั 2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมคาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน
พนัธบัตรรัฐบาล หรือ ราคาเสนอซ้ือของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond 
Market Association/ Government Bond Yield Curve) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
กรณีไม่มีราคาเสนอซ้ือดงักล่าว จะคาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ตามระยะเวลาเดียวกนัปรับดว้ยค่าความเส่ียง                
ท่ีเหมาะสม 

ขอ้มูลระดบั 2 มูลค่ายุติธรรมของธุรกรรมเงินกูย้ืมท่ีมีอนุพนัธ์แฝงและตราสารอนุพนัธ์ (over-the-
counter derivatives) คาํนวณจากเทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลข้อมูล             
ท่ีสังเกตได ้ธนาคารใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีหลากหลายและสมมุติฐานจาก
ขอ้มูลตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชคื้อ
เทคนิคพื้นฐานท่ีใชเ้ป็นการทัว่ไปในการคาํนวณมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
ประมาณการส่วนลดกระแสเงินสด (discounted cash flows model)   

6.2  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ระดบัของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
  2564 
 ระดบั 1   ระดบั  2   รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย -  9,628,614  9,628,614 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน -  9,628,614  9,628,614 

หน่วย : พนับาท 
  2563 
 ระดบั 1   ระดบั  2   รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ           
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย -  10,820,752  10,820,752 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน -  10,820,752  10,820,752 
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เงินสด เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ และเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย
คา้งรับสุทธิ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหัก 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

7. เงนิกองทุน 
7.1 ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายและสินทรัพยท่ี์ดาํรงไวใ้นประเทศไทยตามมาตรา 32 แห่ง

พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน 2551 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 
 

มูลค่าการดาํรงสินทรัพยต์ามมาตรา 32 9,628,972 9,355,224 
    
ผลรวมของเงินลงทุนสุทธิเพื่อการดาํรงสินทรัพยต์ามมาตรา 32    
และยอดสุทธิบญัชีระหวา่งกนั     
เงินทุนสุทธิเพื่อการดาํรงสินทรัพยต์ามมาตรา 32 9,376,584 8,898,981 
ยอดสุทธิระหว่างกนัท่ีสาขาเป็นลูกหน้ีสาํนกังานใหญ่   
และสาขาอ่ืนในต่างประเทศ บริษทัแม่และบริษทัลูกของสาํนกังานใหญ่ 1,938,964 974,607 

รวม 11,315,548 9,873,588 
เงินกองทุนทั้งส้ินก่อนรายการหกั 9,376,584 8,898,981 
รายการหกั 3,793 4,869 
เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย 9,372,791 8,894,112 
    
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 15.09 16.40 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงขั้นตํ่าตามท่ีธปท. กาํหนด (ร้อยละ) 11.00 11.00 
เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการใหสิ้นเช่ือ 
  แก่กลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ * 9,372,791 8,894,112 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพยเ์ส่ียง* (ร้อยละ) 15.09 16.40 
    

*  มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2558   
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ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดาํรงเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดาํรงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย ์
ทาง www.bnpparibas.co.th ในเดือนเมษายน 2565 

เม่ือวนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
เงินกองทุนสาํหรับสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑ ์Basel III ของ Basel 
Committee on Banking Supervision (BCBS) หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลเงินกองทุนน้ี เร่ิมทยอยมีผล
บงัคบัใชเ้ป็นช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงขั้นตํ่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เท่ากบัร้อยละ 8.50 ต่อปี จนครบอตัราร้อยละ 11.00                  
ในปี 2562 เพ่ือให้สถาบนัการเงินมีเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดี สามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

7.2 เงินทุนสุทธิเพ่ือดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมาย 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินทุนสุทธิเพ่ือดาํรงสินทรัพยต์ามกฎหมายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
2564 2563 

ยอดยกมาตน้ปี 8,715,354 8,654,988 
เงินทุนลดลงระหวา่งปี (41,605)      (41,895) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 702,835 102,261 
ยอดคงเหลือส้ินปี 9,376,584 8,715,354 
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8. การจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 เคร่ืองมือทาง

การเงนิท่ีวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิท่ีวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิท่ีวดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตดัจําหน่าย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด -  -  1,924  1,924 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -  10,131,107  10,131,107 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า   

  ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 1,316,357  -  -  1,316,357 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 24,496,599  -  -  24,496,599 
เงินลงทุนสุทธิ -  3,483,645 9,628,972  13,112,617 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี    
     และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  -  11,151,261  11,151,261 
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -  2,673,888  2,673,888 

รวม 25,812,956  3,483,645 33,587,152  62,883,753 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินรับฝาก -  -  22,153,885  22,153,885 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -  445,638  445,638 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -  39,867  39,867 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 22,603,618  -  -  22,603,618 
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -  2,616,382  2,616,382 
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  2,817,667  2,817,667 

รวม 22,603,618  -  28,073,439  50,677,057 
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การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 เคร่ืองมือทาง

การเงนิท่ีวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิท่ีวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงนิท่ีวดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตดัจําหน่าย 

 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด -  -   690    690  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -   4,349,188    4,349,188  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า    

  ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  3,697,736   -  -   3,697,736  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 26,731,694  -  -  26,731,694 
เงินลงทุนสุทธิ -  3,494,407 10,799,171  14,293,578 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
     และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  -   6,195,976    6,195,976  
ลูกหน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -   1,637,711    1,637,711  
ลูกหน้ีอ่ืน -  -   815,250    815,250  

รวม  30,429,430    3,494,407  23,797,986  57,721,823 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินรับฝาก -  -   20,490,565    20,490,565  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  -   464,142    464,142  
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -  -   35,987    35,987  
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  102,424   -  -   102,424  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  24,397,387   -  -   24,397,387  
เจา้หน้ีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -  -   1,502,346    1,502,346  
เจา้หน้ีอ่ืน -  -   130,900    130,900  

รวม  24,499,811   -   22,623,940    47,123,751  
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9. ข้อมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับกระแสเงนิสด 
รายการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที่  กระแสเงินสด การเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ี 

1 มกราคม   ทีไ่ม่ใช่เงนิสด 31 ธันวาคม 
 2564    2564 
เงินทุนสุทธิเพื่อดาํรง      
สินทรัพยต์ามกฎหมาย 9,269,147  (41,605)  -  9,227,542 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        25,663  (12,831)  210  13,042 
กาํไรสะสม 726,991  -  12,544  739,535 

                   หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัที่ ผลกระทบ  กระแสเงินสด การเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ี 

1 มกราคม จากการเร่ิมใช้   ทีไ่ม่ใช่เงนิสด 31 ธันวาคม 
 2563 TFRS 16    2563 
เงินทุนสุทธิเพื่อดาํรง       
สินทรัพยต์ามกฎหมาย 9,311,042 -  (41,895)  -  9,269,147 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 2,174  (11,809)  35,298  25,663 
กาํไรสะสม 619,746 -  -  107,245  726,991 
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10. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - สินทรัพย์ 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564 
 เม่ือทวงถาม  มรีะยะเวลา  รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 128,793 - 128,793 
ธนาคารพาณิชยอ่ื์น 8,199 4,829,329 4,837,528 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 4,800,000 4,800,000 
รวม 136,992  9,629,329 9,766,321 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  490  490 
หกั   รายไดร้อตดับญัชี -  - - 
หกั   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
             ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
- 

 
(415) (415)

รวมในประเทศ 136,992 9,629,404 9,766,396 
     

ต่างประเทศ    
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ 7,980 -  7,980 
เงินโครนสวีเดน 16,116 -  16,116 
เงินโครนเดนมาร์ก 2,983 -  2,983 
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 25,000 -  25,000 
เงินดอลลาร์สหรัฐ - 278,461  278,461 
เงินสกุลอ่ืน 35,623 -  35,623 
รวม 87,702  278,461  366,163 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  891  891 
หกั   รายไดร้อตดับญัชี -  (248)  (248) 
หกั   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
             ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - 

 
(2,095)

 
(2,095)

รวมต่างประเทศ 87,702  277,009  364,711 
รวมในประเทศและต่างประเทศ 224,694  9,906,413  10,131,107 
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หน่วย : พนับาท 
 2563 
 เม่ือทวงถาม  มรีะยะเวลา  รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 299,756 - 299,756 
ธนาคารพาณิชยอ่ื์น 4,216 877,802 882,018 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,700,000 2,700,000 
รวม 303,972  3,577,802 3,881,774 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  1,090  1,090 
หกั   รายไดร้อตดับญัชี -  (146) (146) 
หกั   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
             ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - 

 
(49) (49)

รวมในประเทศ 303,972 3,578,697 3,882,669 
     

ต่างประเทศ    
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ 4,778 - 4,778 

เงินโครนสวีเดน 3,027 -  3,027 
เงินโครนเดนมาร์ก 124 -  124 
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 4,889 -  4,889 
เงินยโูร - 408,356  408,356 
เงินดอลลาร์สหรัฐ - 14,783  14,783 
เงินสกุลอ่ืน 41,649 -  41,649 
รวม 54,467  423,139  477,606 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  407  407 
หกั   รายไดร้อตดับญัชี -  (6,410)  (6,410) 
หกั   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
             ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - 

 
(5,084)

 
(5,084)

รวมต่างประเทศ 54,467  412,052  466,519 
รวมในประเทศและต่างประเทศ 358,439  3,990,749  4,349,188 
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11.  สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม                  
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,316,357  3,697,736 
รวม  1,316,357  3,697,736 

 

12.  ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการคา้ 
12.1  มูลค่ายุติธรรมและจาํนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2564 
ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุตธิรรม  จาํนวนเงิน 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น  ตามสัญญา* 
อตัราแลกเปล่ียน 18,930,941  16,929,552  1,125,442,320 
อตัราดอกเบ้ีย 5,565,658  5,674,066  1,106,249,510 
เครดิต -  -  - 
รวม 24,496,599  22,603,618  2,231,691,830 

 

หน่วย : พนับาท 
 2563 

ประเภทความเส่ียง มูลค่ายุตธิรรม  จาํนวนเงิน 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น  ตามสัญญา* 

อตัราแลกเปล่ียน 18,234,718  14,124,701  684,605,854 
อตัราดอกเบ้ีย 8,496,976  10,272,686  741,697,691 
เครดิต -     -     -    
รวม 26,731,694  24,397,387  1,426,303,545 

* ตราสารอนุพนัธ์ประเภทอตัราดอกเบ้ียหมายถึงจาํนวนเงินท่ีอา้งอิงตามสัญญา และตราสาร            
อนุพนัธ์อ่ืน ๆ หมายถึง จาํนวนเงินตามสญัญาสาํหรับดา้นท่ีธนาคารพาณิชยมี์ภาระตอ้งจ่ายชาํระ 
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12.2 สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตาม
สญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 2564  2563 
     คู่สัญญา (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

สถาบนัการเงิน 55  57 
ธนาคารในกลุ่ม 35  28 
บุคคลภายนอก 10  15 
รวม 100  100 

13. เงนิลงทุนสุทธิ 
13.1 เงินลงทุนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
2564  2563 

ราคายตุิธรรม/  ราคายตุิธรรม/ 
ราคาทุน  ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  ตดัจาํหน่าย 
เงนิลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 
     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  
 

          หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,483,645  3,494,407 
        รวม 3,483,645  3,494,407 

   
เงนิลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย    
         หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,628,972  10,799,171 

       รวม 9,628,972  10,799,171 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 13,112,617  14,293,578 
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13.2 กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
หน่วย : พนับาท 

สําหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,192 2,931 
บวก  การเปล่ียนแปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี (3,806) 326 
 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 761 (65) 
ยอดคงเหลือปลายปี 147 3,192 

14. เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
14.1 จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

หน่วย : พนับาท 
   2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 50,888 38,994 
เงินใหกู้ย้มื 11,455,754 6,408,211 
หกั  รายไดร้อตดับญัชี (8,496) (3,155) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือ 11,498,146 6,444,050 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 16,628 10,799 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 11,514,774 6,454,849 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (363,513) (258,873) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 11,151,261 6,195,976 
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14.2 จาํแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

เงินบาท 7,368,384  11,739  7,380,123  4,093,396  -  4,093,396 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 2,159,085  4,396  2,163,481     686,203  -     686,203 
เงินยโูร 947,623  1,006,919  1,954,542     558,161  1,106,290  1,664,451 
รวม 10,475,092  1,023,054  11,498,146  5,337,760  1,106,290  6,444,050 

14.3 จาํแนกตามประเภทการจดัชั้น 
  หน่วย : พนับาท 

 2564 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้

และดอกเบีย้ค้างรับ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดติที่คาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ชั้นท่ี 1 สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิม่ข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 7,742,374 55,712 
ชั้นท่ี 2 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 3,772,400 307,801 
ชั้นท่ี 3 สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing)   - - 
รวม 11,514,774 363,513 

หน่วย : พนับาท 
 2563 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้

และดอกเบีย้ค้างรับ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดติที่คาดว่า 

จะเกิดขึน้ 
ชั้นท่ี 1 สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิม่ข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 4,806,189 62,714 
ชั้นท่ี 2 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 1,648,660 196,159 
ชั้นท่ี 3 สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing)   - - 
รวม 6,454,849 258,873 
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15. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าเกิดขึน้ 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาํหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยคา้งรับสุทธิ สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 ประกอบดว้ย      

หน่วย : พนับาท 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิทีไ่ม่มี
การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญั
ของความเสี่ยงด้านเครดิต  

(12-month ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มกีาร
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัของ

ความเสี่ยงด้านเครดติ  
(Lifetime ECL- 

not credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี 
การด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL-credit 

impaired) 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564                  62,714 196,159 - 258,873 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น  (3,078)    19,201 - 16,123 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที่ซื้อหรือไดม้า 16,177 - - 16,177 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลค่า 

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 
 

(20,101) 
 

   92,441 
 
- 

 
72,340 

สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัรายการ  - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 55,712  307,801 - 363,513 
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หน่วย : พนับาท 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้  ค่าเผื่อ 

หนีส้งสัยจะสูญ 
รวม 

 สินทรัพย์ทางการเงนิทีไ่ม่มี
การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญั
ของความเสี่ยงด้านเครดิต  

(12-month ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มกีาร
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัของ

ความเสี่ยงด้านเครดติ  
(Lifetime ECL- 

not credit impaired) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี 
การด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL-credit 

impaired) 
 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562        -                -        -     72,605 72,605 
ผลกระทบจากการนาํ TFRS 9 มาถือปฏิบตัิ                  72,605*                -        - (72,605)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563                72,605                -        - - 72,605 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น                (12,764) 12,764        - -  - 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ที่ซื้อหรือไดม้า                   1,604                -        - - 1,604 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลค่า 

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 
 

                  1,269 
 

      183,395 
       

       - 
 
- 

 
184,664 

สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัรายการ         -                -        - -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563                 62,714 196,159        - - 258,873 

 
* ธนาคารบริหารจดัการสาํรองส่วนเกินของแนวปฏิบตัิตามหนงัสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.1603/2562 โดยทาํการทยอยลดเงินสํารองส่วนเกิน ณ วนัแรกที่ปฏิบตัิตาม TFRS 9 ภายใน 5 ปี ตาม

ความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีสํารองส่วนเกิน ณ วนัแรกที่นาํ TFRS 9 มาถือปฏิบตัิจาํนวน 51.76 ลา้นบาท โดยธนาคารไดต้ดัจาํหน่ายสํารองส่วนเกินดงักล่าว และ
บนัทึกเป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 10.35 ลา้นบาท และ 10.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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16. การปรับโครงสร้างหนีท่ี้มปัีญหา 
ธนาคารไม่มีการปรับโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารไม่มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
และรายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี  

17. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

  หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน   
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 9,115 1,918  (526) 10,507 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 74,617 7,121  (69) 81,669 

รวมราคาทุน 83,732 9,039  (595) 92,176  
     

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (5,466) (974) 525 (5,915) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (52,843) (8,658) 69 (61,432) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (58,309) (9,632) 594 (67,347) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ  25,423    24,829 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
  หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2563      2563 

ราคาทุน   
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 9,115 -  - 9,115 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 68,441 10,231  (4,055) 74,617 

รวมราคาทุน 77,556 10,231  (4,055) 83,732 
 
ค่าเส่ือมราคาสะสม 

    

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (4,595) (871) - (5,466) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (49,815) (7,083) 4,055 (52,843) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (54,410) (7,954) 4,055 (58,309) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ  23,146    25,423 

 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564     9,632 
2563     7,954 

 
ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2564 และ  2563 ธนาคารมี ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า เค ร่ืองตกแต่ง  ติดตั้ ง 
และเคร่ืองใชส้ํานักงาน ซ่ึงตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 43.11 ลา้นบาท และ 41.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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18.  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนสุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,150 636 - 19,786 

รวมราคาทุน 19,150 636  - 19,786 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (14,281) (1,712)  - (15,993) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (14,281) (1,712)  - (15,993) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  4,869   3,793 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2563      2563 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,150 - - 19,150 

รวมราคาทุน 19,150 -  - 19,150 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (12,374) (1,907)  - (14,281) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,374) (1,907)  - (14,281) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  6,776   4,869 

 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564     1,712 
2563     1,907 
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19. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,176  30,117 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (323)  (3,813) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 35,853  26,304 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดต้นงวด  รายการ รายการ รายการ  ยอดปลายงวด 
 ณ วนัที่  ที่รับรู้ ที่รับรู้ ที่รับรู้  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ในกาํไรหรือ ในกาํไร ในกําไร  31 ธันวาคม 
 2564  ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน สะสม  2564 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

เงินใหสิ้นเช่ือ 12,694 7,561 - - 20,255 
ประมาณการหน้ีสิน 13,815 451 , - (4,375) 9,891 
อ่ืน ๆ 3,608 2,422 - - 6,030 

รวม 30,117 10,434 - (4,375) 36,176 
        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

เงินลงทุน (3,785) 2,785 761 - (239) 
สญัญาเช่า             (28)     (56) - - (84) 

รวม (3,813) 2,729 761 - (323) 
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้

  26,304 
 

13,163 761 
 

(4,375) 35,853 รอการตดับญัชี - สุทธิ 



 
- 48 - 

 

 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดต้นงวด  รายการ รายการ รายการ  ยอดปลายงวด 
 ณ วนัที่  ที่รับรู้ ที่รับรู้ ที่รับรู้  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ในกาํไรหรือ ในกาํไร  ในกําไร  31 ธันวาคม 
 2563  ขาดทุน (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
สะสม  2563 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

เงินใหสิ้นเช่ือ 10,548 2,146 - - 12,694 
ประมาณการหน้ีสิน 13,326 1,721 -       (1,232) 13,815 
อ่ืน ๆ 2,696 912 - - 3,608 

รวม 26,570 4,779 -       (1,232) 30,117 
        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราว        

เงินลงทุน (7,534) 3,814 (65) - (3,785) 
สญัญาเช่า - (28) - - (28) 

รวม (7,534) 3,786 (65) - (3,813) 
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้

   19,036 
 

8,565 (65) 
      

      (1,232)   26,304 รอการตดับญัชี - สุทธิ 

20. สินทรัพย์อ่ืน 
สินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

เงินมดัจาํ 3,904 3,904 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุขอ้ 20.1) 13,465      25,803 
อ่ืน ๆ 9,772 8,472 
รวม 27,141 38,179 
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20.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
     สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
                     หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี       ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน      
อาคาร 35,038 32 - 35,070 
อุปกรณ์      770 1 - 771 

รวมราคาทุน 35,808  33 - 35,841 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคาร     (9,733)    (12,099)  -  (21,832) 
อุปกรณ์      (272)  (272)  -  (544) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (10,005)  (12,371)  -  (22,376) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 25,803      13,465 

หน่วย : พันบาท 
 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   การเร่ิมใช้      ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  TFRS 16       31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน       
อาคาร - 1,404 35,038 (1,404) 35,038 
อุปกรณ์ - 770 - - 770 

รวมราคาทุน -  2,174  35,038 (1,404) 35,808 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร -  -  (11,137)  1,404  (9,733) 
อุปกรณ์ -  -  (272)  -  (272) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (11,409)  1,404  (10,005) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ -        25,803 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม        

2564         12,371 
2563         11,409 
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21.     เงนิรับฝาก 
เงินรับฝาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
21.1 จาํแนกตามประเภท 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,984,555 3,111,331 
ออมทรัพย ์ 13,912,648 8,938,535 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 3,256,682 8,440,699 
รวมเงินรับฝาก 22,153,885 20,490,565 

21.2 จาํแนกตามสกลุเงิน 
หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 5,382,697 5,666,878 
เงินบาท 16,305,054 14,354,130 
เงินสกลุอ่ืน 466,134 469,557 
รวมเงินรับฝาก 22,153,885 20,490,565 

22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - หนีสิ้น 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564 
 เม่ือทวงถาม  มรีะยะเวลา  รวม 
ในประเทศ 

ธนาคารพาณิชย ์ -  -  - 
สถาบนัการเงินอ่ืน  -  445,638  445,638 

รวม -  445,638  445,638 
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 หน่วย : พนับาท 
 2563 
 เม่ือทวงถาม  มรีะยะเวลา  รวม 
ในประเทศ 

ธนาคารพาณิชย ์ -  -  - 
สถาบนัการเงินอ่ืน  44,051  420,091  464,142 

รวม 44,051  420,091  464,142 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารไม่มียอดคงเหลือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีอนุพนัธ์แฝงแต่ไม่ได้
กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

23. หนีสิ้นทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเป็นตัว๋แลกเงินท่ีมี
อนุพนัธ์ทางการเงินแฝง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง -  102,424 
รวม -  102,424 

ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและ/หรือลอยตวัอา้งอิงกบัการเคล่ือนไหว
ของ swap curve หรือตวัแปรอ่ืน ธนาคารมีสิทธิเลือกท่ีจะไถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง
ไดก่้อนกาํหนดตามเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา 

สัดส่วนการทาํธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม            
มีดงัน้ี 

 2564  2563 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 
สถาบนัการเงิน - 100 
รวม - 100 
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24.   ประมาณการหนีสิ้น 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดต้นปี 

1 มกราคม 2564 
  เพิม่ขึน้  ยอดปลายปี 

31 ธันวาคม 2564 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน     
    ของภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ และสัญญา      
        คํ้าประกนัทางการเงิน                  8,965  4,446  13,411 
ภาระผกูพนัจากผลประโยชนพ์นกังาน 69,075   (19,620)  49,455 
รวม 78,040   (15,174)  62,866 
 

      หน่วย : พนับาท 
 ยอดต้นปี 

1 มกราคม 2563 
  เพิม่ขึน้  ยอดปลายปี 

31 ธันวาคม 2563 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน     
    ของภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ และสัญญา      
        คํ้าประกนัทางการเงิน -  8,965  8,965 
ภาระผกูพนัจากผลประโยชนพ์นกังาน 66,628   2,447  69,075 
รวม 66,628   11,412  78,040 

 
ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

    ประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ    
       (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 45,936  65,457 
ประมาณการหน้ีสินโครงการผลตอบแทนอายงุาน (ดูหมายเหตุขอ้ 24.2)  3,519  3,618 
รวม 49,455  69,075 
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24.1 ประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้ปีของประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน ์
  เม่ือเกษียณอาย ุ

   
64,012 65,457 

ตน้ทุนบริการอดีต -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,002  6,493 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,074  1,111 
กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
  จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 
ผลประโยชน์จ่าย 

(21,876) 
(4,721) 

 (6,159) 
- 

ยอดคงเหลือส้ินปีของประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์ 
  เม่ือเกษียณอาย ุ

   
65,457 45,936 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการปรับสมมติฐานท่ีรับรู้ทั้ง
จาํนวนทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

รวมในกาํไรสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 456  (5,703) 

รับรู้ระหวา่งปี 21,876  6,159 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 22,332  456 

สมมติฐานท่ีสาํคญัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งัน้ี 

 2564  2563 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.8  ร้อยละ 1.7 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4  ร้อยละ 4 
เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี 
จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์ 

 เม่ือเกษียณอาย ุเพ่ิมข้ึน (ลดลง)   
 

 
อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (3,554)  (6,070) 
อตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 4,089  6,930 
อตัราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 3,956  6,637 
อตัราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียลดลงร้อยละ 1 (3,516)  (5,950) 

 
24.2     ประมาณการหน้ีสินโครงการผลตอบแทนอายงุาน  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินโครงการผลตอบแทนอายงุานสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้ปีของประมาณการหน้ีสินโครงการ 
  ผลตอบแทนอายงุาน                                                                              3,618 

 
2,616 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 520 430 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 58 45 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
   จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (253) 817 
ผลประโยชน์จ่าย (424) (290) 
ยอดคงเหลือส้ินปีของประมาณการหน้ีสินโครงการ 
  ผลตอบแทนอายงุาน                                                                              

  
3,618 3,519 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2564 ธนาคารรับรู้ผลกําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนจาํนวน 0.25 ลา้นบาท                                         
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารรับรู้ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนจาํนวน 0.82 ลา้นบาท  

สมมติฐานท่ีสาํคญัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งัน้ี 

 2564  2563 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.8  ร้อยละ 1.7 
อตัราเพ่ิมข้ึนของราคาทอง ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 
เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี
จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินโครงการผลตอบแทนอายงุาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินโครงการผลตอบแทนอายงุาน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)   

 
 

อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (238) (232) 
อตัราคิดลดลดลงร้อยละ 1 269 262 
อตัราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 - - 
อตัราข้ึนเงินเดือนเฉล่ียลดลงร้อยละ 1 - - 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ธนาคารมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานอนัเป็นปกติของ
ธนาคารดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
 เงินบาท  เงินตรา  รวม  เงินบาท  เงินตรา  รวม 
   ต่างประเทศ      ต่างประเทศ   
เลตเตอร์ออฟเครดิต -  56,844  56,844           350,819    2,026,763    2,377,582  
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 700  -  700   700    1,325    2,025  
ภาระตามตัว๋เงินท่ียงัไม่ครบกาํหนด 1,164,386  -  1,164,386  -   17,969    17,969  
ภาระผกูพนัอ่ืน 18,332,636  36,052,418  54,385,054   19,313,057    35,050,307    54,363,364  

ผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่มีผลกระทบขาดทุนอนัเป็นสาระสาํคญัเกิดข้ึนจากรายการขา้งตน้ 
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26. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมธนาคารหรือถูก
ควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคาร
รวมถึงธนาคารท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น ธนาคารย่อย และกิจการท่ีเป็นธนาคารย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงธนาคารร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับธนาคาร ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนกังานของธนาคาร ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารแต่ละรายการ ธนาคาร
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ธนาคารมีรายการท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสํานักงานใหญ่ สาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั และ                
กลุ่มธนาคารยอ่ยและธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งกนัของธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 2564 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพย์    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6,347,851 1,145,374 

หนีสิ้น   
เงินรับฝาก  13,871 4,887 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8,109,366 1,897,669 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 148,338 247,358 

เงนิทุนสุทธิเพื่อดาํรงสินทรัพย์ตามกฎหมาย 9,376,584 8,715,354 
ภาระผูกพนั 952,632,807 467,021,802 
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หน่วย : พนับาท 
 สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 2564 2563 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
รายไดด้อกเบ้ีย 438 4,491 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 123,892 178,482 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ   

   -  ปันส่วนค่าใชจ่้ายจากเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 48,545 86,089 
   -  ค่าใชจ่้ายปันส่วนจากสาํนกังานใหญ่ 31,336 53,724 
   -  ค่าบริการเรียกเกบ็ระหวา่งบริษทัในเครือ 115,139 114,804 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   
   -  ผลประโยชนร์ะยะสั้น 50,554 50,163 
   -  ผลประโยชนร์ะยะยาว 866 754 

ธนาคารกาํหนดราคาของรายการระหว่างธนาคารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีธนาคารประกาศแก่สาธารณชน
อนัเป็นปกติธุรกิจและเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

การปันส่วน (รายได)้ ค่าใชจ่้ายจากเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการปันส่วนรายได้
และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซ่ึงอาจอยู่ต่างถ่ินท่ีอยู่แต่มีส่วนกับการทาํรายการค้าใน    
ตลาดทุนร่วมกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งนั้นประกอบดว้ยหลายส่วน เช่น ผูค้า้ นกัการตลาด ฝ่ายจดัการ และ
ฝ่ายสนบัสนุน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการคา้ในตลาดทุนนั้น หลกัการปันส่วนของสญัญาปันส่วน (รายได)้ 
ค่าใช้จ่ายน้ีตั้งอยู่บนแนวทางของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
ซ่ึงมีการคิดราคาระหวา่งกนัเปรียบเสมือนราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป (arm’s length transaction) 

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตวัเงินให้แก่ผูบ้ริหารตั้ งแต่ระดับ 
Managing Director ข้ึนไปนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน สวสัดิการ
โบนัส (ถา้มี) และเงินผลประโยชน์พนักงาน และธนาคารไม่มีการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพยสิ์นใดๆ                  
แก่ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบั Managing Director ข้ึนไปหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือ               
เช่าทรัพยสิ์นใด ๆ จากบุคคลดงักล่าวนั้น รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผูกพนัตามสัญญาจา้งงานและค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชนอ่ื์น  
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27. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ธนาคารจ่ายผลตอบแทนซ่ึงอา้งอิงมูลค่าจากราคาหุ้นของธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ (สํานักงานใหญ่) 
ให้แก่พนกังานบางกลุ่ม ธนาคารใหสิ้ทธิการจ่ายผลตอบแทนน้ีแก่พนกังานในรูปแบบของการจ่ายโบนสั
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด   

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 
รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 17,092 7,337 
รวม 17,092 7,337 

28. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว 
ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคา้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานของอาคารสํานักงาน และ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ระยะเวลา 2564  2563 

ไม่เกิน 1 ปี 1,580  1,534 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 755  1,900 
รวมภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว 2,335  3,434 

ค่าเช่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีจาํนวน 1.84 ลา้นบาท และ 1.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29. ฐานะและผลการดาํเนินงานท่ีสําคญัจาํแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ  
ธนาคารดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น
รายได ้ค่าใชจ่้าย กาํไร สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินของธนาคารจึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม
ในประเทศไทย 
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30. รายได้ดอกเบีย้ 
รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 42,882 47,868 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 54,151 153,298 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 80,335 133,383 
เงินใหสิ้นเช่ือ 182,131 228,769 
อ่ืน ๆ 1,150 7,048 
รวมรายไดด้อกเบ้ีย 360,649 570,366 

31. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

เงินรับฝาก 29,711 57,697 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 164,048 247,228 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและกองทุนพ่ือการฟ้ืนฟู   
  และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 33,596 34,197 
อ่ืน ๆ 5,534 4,232 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 232,889 343,354 

32. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 
การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 44,927 42,173 
อ่ืน ๆ 26,221 29,775 
รวมรายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 71,148 71,948 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (42,973) (33,651) 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 28,175 38,297 
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33. กําไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
กาํไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 
กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ    

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน (476,575)  2,051,460 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1,089,092 (1,520,544) 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นเครดิต    -  19 
- ตราสารหน้ี (54,174)  190,469 

รวม 558,343  721,404 
กาํไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า  
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรม (Designated at FVTPL) 

   

- การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ -  
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 

 
2,424 

  
8,856 

- ดอกเบ้ียจ่าย (2,457) (11,209) 
รวม (33) (2,353) 

รวมกาํไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
     ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

  
719,051 558,310 

 

34. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (2,777) 4,960 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 96,022 174,141 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาคํ้าประกนัทางการเงิน 4,294 3,833 
รวม 97,539 182,934 
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35. ภาษเีงนิได้ 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 14,964 39,717 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัผลต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน (13,163) (8,565) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,801  31,152 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 
 จาํนวน  ผลประโยชน์  จาํนวนสุทธิ  จาํนวน  ผลประโยชน์  จาํนวนสุทธิ 

 
ก่อนภาษ ี  (ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
 จากภาษ ี

 
ก่อนภาษ ี

 
(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษี 
 จากภาษ ี

      กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 
       ตราสารหน้ีดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไร 
       ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(3,806)  761 (3,045) 

 
326 (65) 261 

กาํไร (ขาดทุน) จากผลประโยชน์พนกังาน 21,876  (4,375) 17,501  6,159 (1,232) 4,927 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 18,070  (3,614) 14,456  6,485 (1,297) 5,188 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

 2564 2563 
  อตัราภาษี  อัตราภาษี 
 พนับาท (ร้อยละ) พนับาท (ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (3,156) 20 133,470 20 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ตามอตัราภาษีเงินได ้ (631)  26,694  
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย     

ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีสุทธิ 2,432  4,183  
รายการปรับปรุงภาษีเงินได ้          -  275  
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน           
 

(57) 
 

31,152 23 1,801 

ธนาคารใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
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36.     คดฟ้ีองร้อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารมีคดีความท่ียงัคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ซ่ึง
ธนาคารเช่ือว่า เม่ือคดีถึงท่ีสุด ผลของคดีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินและ              
ผลการดาํเนินงานของธนาคาร 

 

37. การระบาดของโควดิ 19 (COVID-19) 
วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกจดัให้การระบาดของไวรัสโคโรนาถือเป็นโรคระบาด รวมทั้ง
มาตรการท่ีนาํมาใชโ้ดยรัฐบาลและหน่วยงานกาํกบัดูแลทัว่โลกเพื่อรับมือกบัการแพร่ระบาดไดส่้งผล
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและความต้องการสินค้าและบริการ ซ่ึงทั้ งหมดได้ส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อการเติบโตของโลก ขณะเดียวกนัเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลทัว่โลก
จึงดาํเนินนโยบายการคลงัและนโยบายการเงินในลกัษณะผอ่นคลาย  

งบการเงินของธนาคารไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ือง ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ี
บรรเทาลงโดยมาตรการตอบโตท้างการเงินทั้งโดยภาครัฐและการสนบัสนุนทางการเงินของธนาคารต่อ
ลูกคา้ส่วนใหญ่นั้นเก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

มาตรการการช่วยเหลือท่ีสําคญัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สืบเน่ืองจากผลกระทบของ 
การระบาดของโควดิ 19 (COVID-19) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพกัชาํระหน้ี การคํ้าประกนัของรัฐบาล 
รวมถึงมาตรการชะลอการชาํระเงิน เพ่ือให้ธนาคารสามารถช่วยเหลือผูกู้แ้ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีกาํลงั
ประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะสั้ นให้กลับมาชําระหน้ีได้  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับ 
สภาวิชาชีพบญัชีประกาศแนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ืองมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับกิจการท่ีให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เพ่ือท่ีจะปรับใชเ้ป็น
เวลา 2 ปี ระหวา่งปี 2563 - 2564 ซ่ึงมีเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 

- การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) ซ่ึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใน
ลกัษณะเชิงป้องกนั (Pre-emptive restructures) สามารถจดัชั้นลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 
อย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (ชั้ นท่ี  1 Performing) ได้ทันที  โดยการพิจารณาของ
ผูบ้ริหารว่าลูกหน้ีมีแนวโน้มท่ีจะจ่ายชาํระได ้หรือลูกหน้ียงัจดัประเภทเป็นหน้ีชั้นเดิมก่อนจะเขา้สู่
การปรับโครงสร้างหน้ี 

-   การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
(Troubled Debt Restructuring: TDR) สามารถจดัชั้นลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้นท่ี 1 Performing) ได ้หากสามารถชาํระหน้ีติดต่อกนั 3 งวด
การชาํระเงิน 
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สาํหรับผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน ธนาคารไม่มีลูกหน้ีท่ีพกัชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียและไม่มีลูกหน้ี
ปรับโครงสร้างหน้ี อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการติดตามเพ่ือประเมินความสามารถในการชาํระหน้ีของ
ลูกหน้ีอยา่งใกลชิ้ด 

38. การอนุมตังิบการเงิน 
ผูบ้ริหารของธนาคารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2565 
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