ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2563

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื อแก่ลูกหนี และดอกเบียค้างรับสุ ทธิ
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี จากการค้าหลักทรัพย์
ลูกหนี ตามสัญญาหลักประกันของอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

8
9
10
11
12
13
14
15

16

19,548
1,351,991

38,091
12,478,238

44,101
1,800,160

21,814,444
19,027,800
20,479,321
19,360,163
44,015
79,478
13,686
1,054,539
97,925
83,342,910

18,175,524
26,302,873
25,555,626
44,973
34,086
223,007
207,507
82,158
83,142,083

13,504,853
30,087,295
25,083,728
19,016
54,491
465,060
136,378
96,465
71,291,547

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีสินและส่ วนของสํานักงานใหญ่ และสาขาอืนทีเป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
หนีสิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี สิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนี สิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี สิ นตราสารอนุพนั ธ์
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี สิ น
เจ้าหนี จากการค้าหลักทรัพย์
หนี สิ นอืน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของสํ านักงานใหญ่ และสาขาอืนทีเป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
เงินทีนําเข้ามาในประเทศไทยเพือดํารงสิ นทรัพย์ตามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
บัญชี กบั สํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็ นนิ ติบุคคลเดียวกันสุ ทธิ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็ นนิ ติบุคคลเดียวกัน
กําไรสะสม
รวมส่ วนของสํานักงานใหญ่ และสาขาอืนทีเป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
รวมหนีสินและส่ วนของสํานักงานใหญ่ และสาขาอืนทีเป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

17
18

36,199,905
1,558,506
803,046

39,678,538
2,214,797
909,206

30,111,895
3,414,759
853,014

19
10
20
21

83,626
17,626,013
79,718
123,926
1,046,241
1,113,750
58,634,731

16,729,744
105,210
438,200
1,475,375
61,551,070

11,381,958
85,183
266,643
1,432,639
47,546,091

17,800,000
6,614,134
60,344
233,701
24,708,179
83,342,910
-

17,800,000
3,358,804
432,209
21,591,013
83,142,083
-

17,800,000
5,811,958
133,498
23,745,456
71,291,547
-

22

24

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิจากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริ วรรต
เงินตราต่างประเทศ
กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานทีและอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายปั นส่ วนจากสํานักงานใหญ่
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสู ญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

25
26

2563

(หน่วย: พันบาท)
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

27

672,947
531,791
141,156
218,451
81,203
137,248

1,097,639
1,082,590
15,049
228,466
75,993
152,473

28

989,044

-

28
29

111,424
151,301
1,530,173

1,367,553
100,612
1,635,687

339,728
67,247
23,941
756,877
145,640
1,333,433
(57,938)
254,678
59,439
195,239

371,418
111,892
28,297
634,135
109,750
1,255,492
11,190
369,005
80,789
288,216

30
30
15.2

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกระทบภาษีเงินได้
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

15.3

15.3

(หน่วย: พันบาท)
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

2563

75,430
(15,086)

-

60,344

-

(3,150)
630

13,118
(2,623)

(2,520)
57,824

10,495
10,495

253,063

298,711

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของสํ านักงานใหญ่ และสาขาอืนทีเป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)

เงินทีนําเข้ามา
ในประเทศไทย
เพือดํารงสิ นทรัพย์

บัญชีกบั สํานักงานใหญ่
และสาขาอืนทีเป็ น
นิ ตบิ คุ คลเดียวกันสุ ทธิ

องค์ประกอบอืนของส่ วน
ของสํานักงานใหญ่และสาขา
อืนทีเป็ นนิ ตบิ คุ คลเดียวกัน ส่ วนเกิน (ตํากว่า) ทุน
จากการเปลียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

กําไรสะสม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายการปรับปรุ งงบการเงินปี ก่อน (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - หลังการปรับปรุง
บัญชีกบั สํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็ นนิ ตบิ คุ คลเดียวกันลดลง
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

17,800,000
17,800,000
17,800,000

5,811,958
5,811,958
(2,453,154)
3,358,804

-

246,133
(112,635)
133,498
288,216
10,495
298,711
432,209

23,858,091
(112,635)
23,745,456
(2,453,154)
288,216
10,495
298,711
21,591,013

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งงบการเงินปี ก่อน (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง
บัญชีกบั สํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็ นนิ ตบิ คุ คลเดียวกันเพิมขึน
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การจําหน่ายเงินกําไรไปสํานักงานใหญ่ (หมายเหตุ 33)
ภาษีเงินได้จากการจําหน่ายกําไร
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

17,800,000
17,800,000
17,800,000
-

3,358,804
3,358,804
3,255,330
6,614,134
-

60,344
60,344
60,344
-

552,319
(120,110)
432,209
195,239
(2,520)
192,719
(352,104)
(39,123)
233,701
-

21,711,123
(120,110)
21,591,013
3,255,330
195,239
57,824
253,063
(352,104)
(39,123)
24,708,179
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและรายการตัดบัญชี
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสู ญ หนีสงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากเครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
กําไรสุ ทธิจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งจากสัญญาซือขายล่วงหน้าและอนุพนั ธ์สุทธิ
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
ลูกหนีจากการค้าหลักทรัพย์
ลูกหนีตามสัญญาหลักประกันของอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2562

254,678

369,005

45,908
(57,938)
-

10,791
11,190

(33,006)
(38)
27
21,591
(111,424)
43,994
(141,156)
714,461
(684,191)
(65,770)

41,878
(182)
26,479
677,114
(15,049)
1,073,081
(1,014,527)
(74,203)

(12,864)

1,105,577

11,143,884
(20,381,013)
6,206,498
(831,532)
207,507
(15,479)

(10,684,943)
3,742,544
(452,916)
242,053
(71,129)
15,559

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
2562

2563
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์
เจ้าหนีจากการค้าหลักทรัพย์
หนีสิ นอืน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่า
การจําหน่ายเงินกําไรไปสํานักงานใหญ่
ภาษีเงินได้จากการจําหน่ายเงินกําไรไปสํานักงานใหญ่
บัญชีกบั สํานักงานใหญ่และสาขาอืนทีเป็ นนิตบิ คุ คลเดียวกัน (เพิมขึน) ลดลงสุ ทธิ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
ข้ อมูลเพิมเติมกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด:
ซืออุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(3,478,633)
(656,291)
(106,160)
83,626
(12,393)
608,041
(215,048)
(7,459,857)

9,566,643
(1,199,962)
56,192
(1,118)
171,558
(6,348)
2,483,710

4,604,000
(9,668)
38
4,594,370

(36,760)
194
(36,566)

(17,160)
(352,104)
(39,123)
3,255,331
2,846,944
(18,543)
38,091
19,548
-

(2,453,154)
(2,453,154)
(6,010)
44,101
38,091
-
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ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลธนาคาร
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ได้รับใบอนุ ญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. 2505 โดยธนาคารฯ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารในเดือนตุลาคม 2531
ธนาคารฯมีที่อยู่จดทะเบีย นตั้งอยู่เลขที่ 63 อาคารแอทธิ นี ทาวเวอร์ ถนนวิท ยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจ
น ามาซึ่ งความไม่แน่ น อนและอาจส่ ง ผลกระทบต่ อสภาพแวดล้อมของการด าเนิ น ธุ รกิจ ของธนาคารฯ
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการ
เงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หาร
ของธนาคารฯได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่งต้องมี
การประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
ธนาคารฯเป็ นส่วนงานหนึ่งของธนาคารดอยซ์ แบงก์ และมิได้จดั ตั้งเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันตาม
กฎหมาย งบการเงินของกิจการในประเทศไทยของธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ ได้จดั ทาขึ้นจาก
ข้อมูลทีไ่ ด้บนั ทึกในประเทศไทยของธนาคารฯซึ่งรวมรายการค้าที่บนั ทึกในประเทศไทยเท่านั้น
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 รวมถึงแนวปฏิบัติ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญ ชี ฯ และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไป
ตามตามข้อกาหนดตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.21/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่ อง การจัดทาและการ
ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริ ษทั โฮลดิง้ ที่เป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 4 เรื่ อง สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1

งบการเงิน ฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิน ฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถือ ปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึนเพื่อให้มี เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชัด เจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และ
การให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

2

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิ มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯ
ดังนี้
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ธนาคารฯจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อด้วยมูลค่ ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model)
ของธนาคารฯในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานของข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่ มใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็ น:
- สิ น ทรัพย์ทางการเงิน ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน ตัด จาหน่ าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือ
ครองตามโมเดลธุร กิจที่มีว ตั ถุประสงค์เพื่อรับ กระแสเงิน สดตามสัญญา และข้อก าหนดตาม
สัญญาของสิ น ทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงิน ต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไข
ทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุ รกิจทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสิ นทรั พย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสั ญ ญาของสิ น ทรัพ ย์ทางการเงิน ทาให้เกิด
กระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
กาหนด
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน เมื่อการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงิน สดตามสัญญา หรื อข้อกาหนดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งไม่ได้เป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
ผูบ้ ริ หารของธนาคารฯได้สอบทานและประเมินสิ นทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่ มีอยู่ ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จ จริ งและสถานการณ์ ที่มีอยู่ ณ วัน นั้น และได้สรุ ปการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญต่อสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า ดังนี้
- ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่ วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้า และจัดประเภทใหม่เป็ น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
- จัดประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- จัดประเภทสิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน
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สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ ธนาคารฯจัดประเภทเงินลงทุน
ในตราสารทุ น ดังกล่าวเป็ นสิ น ทรัพย์ทางการเงิน ที่ ว ดั มูลค่ าด้ว ยมูลค่ายุติ ธรรมผ่านก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
การถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน กลุ่ มนี้ ไม่มีผลกระทบต่ อการจัด ประเภทรายการ
หนี้สินทางการเงิน ธนาคารฯยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน เป็ นหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุ น ตัด จ าหน่ าย ยกเว้น หนี้ สิ น ตราสารอนุ พัน ธ์เป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิน ที่ว ดั มู ลค่ าด้ว ยมู ลค่ า
ยุติ ธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน และหนี้สิน ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุน
ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น แทนการรับ รู ้ผ ลขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ว ตามนโยบายการบัญ ชี เดิ ม
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้รับรู ้การด้อยค่าตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model) และส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการเนื่องจากโมเดลไม่
รองรับ (Management Overlay) โดยกาหนดให้ธนาคารฯรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรื อขาดทุ น รวมถึง ภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อและภาระค้ าประกัน ทางการเงิน โดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ทมี่ ีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ธนาคารฯนาหลักการทัว่ ไป (General
Approach) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น
เงิน ให้สิน เชื่อแก่ ลูก หนี้ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น (ด้านสิ นทรัพย์) ลูก หนี้จ ากการค้า
หลักทรัพย์และเงินลงทุนในตราสารหนี้
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี แสดงอยู่ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินข้อที่ 6
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ
ของการรั บ รู ้ร ายการ การวัด มู ลค่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มูล ของสัญ ญาเช่า และ
กาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า
12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
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การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ธนาคารฯนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี แ สดงอยู่ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อที่ 6
(ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรั บ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่
ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่ งรวมถึงสถานการณ์
COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลู กหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของ ธปท. ที่
ธปท.ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ค วามช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ส่ งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ไทย และหนังสื อ เวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.
380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ความช่ ว ยเหลือลูก หนี้ เพิ่มเติมในช่ว งสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19 หรื อมาตรการอื่นใดตามที่ ธปท. กาหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ
ทีม่ ีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุรกิจสิ นเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุ รกิจแฟคเตอริ่ ง
เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ค วามช่วยเหลือลูกหนี้ต ามมาตรการของ ธปท. และเลือกปฏิบตั ิต ามแนว
ปฏิบัติทางการบัญ ชีฉ บับนี้ ต ้องถือปฏิบัติต ามมาตรการผ่อนปรนชั่ว คราวทุก ข้อที่ร ะบุไว้ในแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใช้สาหรับกิจการทีใ่ ห้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น ในระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 หรื อจนกว่ า ธปท. จะมีก าร
เปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลู กหนี้ธุรกิจขนาด
ใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจหรื อ
สามารถชาระหนี้ ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสื อเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมที่ ธปท.ฝนส.
(01)ว. 648/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี ธนาคารฯ ไม่เลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดังกล่าวในการจัดทางบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แนวปฏิบัติท างการบัญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่ อ นปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่ มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่ อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบัติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บางฉบับ และเพื่อให้เกิ ด ความชัด เจนในวิธีปฏิบัติทางบัญ ชี ใน
ช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุ ดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อย่างไรก็ดี ธนาคารฯไม่เลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าว
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
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ปั จ จุบัน ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯ อยู่ระหว่างการประเมิน ผลกระทบที่อาจมี ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มน า
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญของธนาคารฯโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้

4.1 การรับรู้ รายได้
(ก) รายได้ ดอกเบีย้ จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(Effective Interest Rate) จากยอดเงินต้นที่คา้ งชาระ โดยไม่มีการหยุดรับรู ้รายได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง คือ อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการเงิน สดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทาง
การเงิน หรื อในช่วงเวลาที่ส้ ันกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมเพือ่ ให้ได้มลู ค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่ อ
แก่ลูกหนี้ ธนาคารฯ คานวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และสาหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่ อทีถ่ ูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต
ในภายหลัง ธนาคารฯ รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยคานวณจากยอดหนี้สุทธิ
ทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของลูกหนี้น้ นั หาก
ต่อมาในภายหลังลูกหนี้ดงั กล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารฯ จะคานวณรายได้ดอกเบี้ยจาก
มูลค่าตามบัญชีดงั เดิม
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯ รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้ยรายได้ดอกเบี้ยจาก
เงินให้สินเชื่ อด้อยคุณภาพ รวมถึงเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเงินต้นหรื อดอกเบี้ยเกิน กว่า 3
เดือน จะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้รับชาระ ตามข้อกาหนดของ ธปท. ดอกเบี้ยค้างรับทีเ่ กินกว่าสามเดือน
นับจากวันครบกาหนดชาระถูกกลับรายการในกาไรหรื อขาดทุนไม่ว่ามูลค่าหลักประกันจะครอบคลุม
จานวนดังกล่าวหรื อไม่
(ข) รายได้ ดอกเบีย้ จากเงินฝาก/เงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝาก/เงินลงทุนรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
(ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนี ย มและค่าบริ ก ารถือเป็ นรายได้ต ามเกณฑ์ ค งค้าง โดยรับ รู ้ ต ลอดช่ว งเวลาหนึ่ งเมื่ อได้
ให้บริ การ
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(ง) กาไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุ น ) จากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่ ว ดั มู ล ค่าด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไรหรื อ ขาดทุ น
ประกอบด้วยกาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ กาไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงมู ลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน และกาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่งธนาคารฯรับรู ้รายการดังกล่าวเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(จ) กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่
เกิดรายการ
4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(ข) ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริ การถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง โดยรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง
เมื่อได้ใช้บริ การ
4.3 เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรี ยกเก็บ
4.4 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาซื้อคืนภาคเอกชนโดยมีการกาหนด
วัน เวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็ น
ส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน (ก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารฯ แสดงรายการหลัก ทรัพย์ซ้ื อโดยมีสัญญาขายคืนเป็ นส่ ว น
หนึ่งของ “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) โดยหลักทรัพย์
ภายใต้สัญญาขายคืนถือเป็ นหลักประกันการกูย้ ืม
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4.5 สินทรัพย์ ทางการเงิน - เงินลงทุน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯจัด ประเภทรายการเงิน ลงทุ นในหลักทรัพย์เป็ นสิ น ทรั พย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุน ดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ธนาคารฯจัดประเภทรายการเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ น ทรัพย์ทางการเงิน ที่ว ดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของ
ธนาคารฯ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเป็ นครั้งแรกหรื อวันที่ได้มา โดยจัดประเภทเป็ น
(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา หรื อข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดทีไ่ ม่ได้เป็ นการ
จ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด ธนาคารฯจะจัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เหล่านี้รับรู ้รายการเมือ่ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กาไรหรื อ ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิด ขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ข) สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงือ่ นไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รับกระแสเงิน สดตามสั ญ ญาและเพื่ อ ขายสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และข้อก าหนดตามสัญ ญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด ธนาคารฯจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ภายหลังจากการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ก าไรหรื อขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุ ติธรรม
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้นและดอกเบี้ยรับซึ่งคานวณด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง จะถูกรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่ าด้วยมูลค่า ยุติ ธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
ธนาคารฯ จัดประเภทเงิน ลงทุน ในตราสารทุนเป็ นสิ นทรัพย์ท างการเงินที่ กาหนดให้วดั มูลค่ าด้วยมูลค่า
ยุติ ธรรมผ่านก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ย นการจัด ประเภทในภายหลังได้ ก าไรหรื อ
ขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุน นี้จะรับรู ้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะไม่มีการโอนไปรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนในภายหลังเมื่อ
จาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไปกาไรสะสมแทน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คานวณโดยใช้สูตรที่
กาหนดโดย ธปท. โดยใช้อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
รายได้จากเงินลงทุนและการจาหน่ายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ณ วันที่เกิดรายการ ยกเว้นเงินลงทุน
ในตราสารทุน ที่ ก าหนดให้ ว ดั มู ลค่ ายุติ ธรรมผ่ านก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่น ซึ่ งจะรั บรู ้ในก าไรสะสม
ธนาคารฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
การรับรู ้รายการ
ธนาคารฯ จะรับรู ้รายการ ณ วันที่มีการซื้อขายเงินลงทุน (Trade date) ซึ่งเป็ นวันที่ธนาคารฯผูกพันในการ
ซื้อหรื อขายเงินลงทุน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯ จัดประเภทและวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ดังนี้
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็ นเงิน
ลงทุนเพื่อค้าและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุน ผลขาดทุน จากการด้อยค่าและผลต่ างจากการแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่ างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน ในกรณีทเี่ ป็ นเงินลงทุนประเภททีม่ ีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนทีซ่ ่ ึงไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้อยค่า
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ
ณ วันที่รายงาน
การรับรู ้รายการ
ธนาคารฯ จะรับรู ้รายการ ณ วันที่มีการซื้อขายเงินลงทุน (Trade date) ซึ่งเป็ นวันที่ธนาคารฯ ผูกพันในการ
ซื้อหรื อขายเงินลงทุน
การจาหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุน
ธนาคารฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.6 เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้แสดงด้วยยอดเงินต้นที่ลูกหนี้คา้ งชาระ ยกเว้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทเงิน
เบิกเกินบัญชีแสดงรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จากการซื้อลดตัว๋ เงินแสดงด้วยมูลค่าที่
ตราไว้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
4.7 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ธนาคารฯ รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทหนี้ อันได้แก่
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์และ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงภาระผูกพันเงินให้สินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุ น ตัด จ าหน่ า ย หรื อด้ว ยมูลค่า ยุติ ธรรมผ่านก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ อื่น ตามวิธีก ารทั่ว ไป (General
Approach) โดยธนาคารฯ จะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 กลุ่มตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้าน
เครดิตนับตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนี้
กลุ่ม1 : สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสิ น ทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งความเสี่ ยงด้านเครดิ ตไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ นับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกและเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เริ่ มแรก ธนาคารฯ รับรู ้คา่ เผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้า สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ธนาคารฯ จะใช้ความ
น่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
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กลุ่ม 2 : สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งฐานะความเสี่ ยงด้านเครดิตมีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกแต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯจะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุทคี่ าดไว้ของสินทรัพย์ทาง
การเงิน
กลุ่ม 3 : สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สิ น ทรัพย์ทางการเงิน จะถูก ประเมิน ว่ าด้อยค่าด้านเครดิ ต เมื่ อเหตุ ก ารณ์ห นึ่ งหรื อหลายเหตุ ก ารณ์ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น สาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯจะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ค าดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ น ทรัพย์ทาง
การเงินเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงของ
การปฏิบตั ิผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ในการประเมินดังกล่าวนั้น ธนาคารฯใช้เกณฑ์เชิงปริ มาณและเชิ ง
คุณ ภาพภายในของธนาคารฯ และข้อมูลคาดการณ์เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน การลดลงของคุ ณภาพด้าน
เครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่น ค้างชาระเกินกว่า 30 วัน เงินให้สินเชื่ อที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (Watch
list) ลูกหนี้ที่อยู่ในระยะเวลาในการติดตามสถานการณ์ชาระหนี้ (Forbearance flag) และการเปลี่ยนแปลง
อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตภายในของผูก้ ูน้ บั แต่วนั ที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก เป็ นต้น
ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่
จะพิจารณาเป็ นรายสัญญา
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น จะถือ ว่ ามี ก ารด้ อยค่าด้านเครดิ ต เมื่อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ งหรื อหลาย
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดง
ว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรื อมีขอ้ บ่งชี้วา่ ผูก้ กู้ าลัง
ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน และ
ประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รบั รู ้รายการเมือ่ เริ่ มแรกเหมือน
ที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน ธนาคารฯจะเปลี่ยนการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
รับรู ้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็ นรับรู ้ดว้ ยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้างหน้าได้
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เงิน ให้ สิน เชื่ อแก่ ลูก หนี้ ที่ มีก ารตกลงเงื่อนไขใหม่ เนื่ องจากผูก้ ู้ประสบปั ญหาทางการเงิน จะถื อว่ าเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรื อด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมี
หลักฐานที่ แสดงว่าความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญ ญานั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มี
ข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็ นของผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดช่วง
อายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ
ทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่ธนาคารฯพิจารณาว่า
ความเสี่ ยงด้านเครดิตมีลกั ษณะร่ วมกัน และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบนั บวกกับการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมใน
การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทาการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั และ
การคาดการณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคต และความน่ าจะเป็ นถ่ ว งน้ าหนัก ในแต่ ล ะสถานการณ์ ทั้ง
สถานการณ์พ้ืน ฐาน (Base scenario) สถานการณ์ข าขึ้น (Upturn scenario) สถานการณ์ ขาลง (Downturn
scenario) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุน ด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการนาข้อมูลการคาดการณ์ใน
อนาคตมาใช้เป็ นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิ จในการประเมิน ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิ งเศรษฐศาสตร์
มหภาคทีเ่ กี่ยวข้องส่ งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ ธนาคารฯได้จดั ให้มี
การสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างน้อย
ปี ละครั้ง
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูก พัน เงินให้สิน เชื่อ คือ มูลค่าปั จจุบัน ของผลต่ าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงกาหนดชาระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯ
คาดว่าจะได้รับ ส่ วนการวัดผลขาดทุน ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญ ญาค้ าประกันทางการเงิน จะ
พิจารณาจากจานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระให้กับผูท้ ี่ได้รับการค้ าประกันสุ ทธิด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ในส่วน
ของกาไรหรื อขาดทุน
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การตัดจาหน่ายหนี้ เป็ นสู ญกระทาในปี ที่ธนาคารฯพิจารณาว่าจะเรี ยกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทัว่ ไปเมื่อ
ธนาคารฯพิจารณาว่าผูก้ ู้ไม่มีสินทรัพย์หรื อแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย
ชาระหนี้ ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสู ญออกจากบัญชี ธนาคารฯยังคงดาเนินการบังคับคดี เพื่อให้
เป็ นไปตามขั้นตอนของธนาคารฯ ในการเรี ยกคืนเงินที่คา้ งชาระ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเท่าจานวนที่คาดว่าจะเสี ยหายจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ผล
เสี ยหายประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ในอดีต และพิจารณาจากฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี้
ธปท. ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่า โดยให้ต้งั ขึ้นในอัตราร้อยละที่แตกต่าง
กันสาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แต่ละประเภท โดยพิจารณารวมถึงมูลค่าหลักประกันในเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ด้วย หลักเกณฑ์ที่สาคัญในการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้คือระยะเวลาค้างชาระ ธนาคารฯ ได้ใช้
แนวทาง ธปท. ดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ข้นั ต่าสาหรับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯ ได้จดั ชั้น เงิน ให้สิน เชื่ อแก่ลูก หนี้ เป็ น 6 ประเภท โดยหลักเกณฑ์ที่สาคัญ ในการจัด ชั้นเงิน ให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้คือระยะเวลาค้างชาระ สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ น
พิเศษ คานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่าตามอัตราร้อยละที่ ธปท. กาหนด โดยพิจารณามูลค่าหลักประกัน
ซึ่งมูลค่าหลักประกันทีใ่ ช้ข้ นึ อยู่กบั ประเภทของหลักประกันและวันที่มีการประเมินราคาล่าสุด ส่วนเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้ จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสู ญ คานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ตามอัตราร้อยละ 100 สาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่
คาดว่ าจะได้ รั บ จากลู ก หนี้ หรื อ มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ของกระแสเงิน สดที่ ค าดว่ าจะได้ รั บ จากการจ าหน่ า ย
หลักประกันซึ่งเป็ นไปตามวิธีการที่ ธปท. กาหนด
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทีต่ ้งั เพิ่มในระหว่างปี บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
การตัดบัญชีลูกหนี้แต่ละรายเป็ นหนี้สูญหรื อหนี้สูญที่ได้รับคืนจะบันทึกลดหรื อเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.8 ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน หลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่ อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารฯ บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้มา ราคาทุน
รวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
ซึ่งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ ันให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็ นส่ วน
หนึ่งของอุปกรณ์
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ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการส่วนปรับปรุ ง
อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารฯจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะ
ถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน ที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งส่ ว นปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ ที่
เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน

-

10 ปี (หรื อตามอายุคงเหลือของสัญญาเช่า)
4 - 20 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ระหว่างทา
ธนาคารฯ ตัดรายการส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้ห รื อการจ าหน่ ายสิ น ทรัพ ย์ รายการผลก าไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์จะรั บรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อธนาคารฯ ตัดรายการสิ นทรัพย์
นั้นออกจากบัญชี
4.9 สินทรัพย์สิทธิการใช้ /หนี้สินตามสัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า ธนาคารฯจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการ
ใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ธนาคารฯ ใช้วิธีการบัญชี เดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ธนาคารฯบันทึกสินทรัพย์
สิทธิ การใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญา
เช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ธนาคารฯรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันทีส่ ัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกทีเ่ กิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ ด้รับ
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หากธนาคารฯไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่
ธนาคารฯเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวัน สิ้ นสุ ดของอายุการให้ ประโยชน์ของสิ น ทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร

-

1 - 6 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ธนาคารฯ รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิม่ ของกลุ่มของธนาคารฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ ม
มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและ
ลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สิน ตาม
สัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่าตา่
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.10 ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพนั ธ์จะถูกนามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์
ทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขการกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็ นรายการเพือ่ ค้า
ตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาสัญญา และจะจัดประเภทเป็ น
เพื่อค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทารายการดังกล่าวบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ตราสารอนุพนั ธ์จะถูกวัดมูลค่า
ใหม่ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้เป็ นกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จาก
เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ณ วันที่รายงาน
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่
รายงานหากมีร าคาตลาด ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด มูลค่ายุติ ธรรมจะประมาณโดยการคิด ลดจากผลต่าง
ระหว่างราคาล่ว งหน้าตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญ ญาปั จจุบนั ณ วัน ที่รายงานที่ครบก าหนดใน
วันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินทีป่ ลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารอนุพันธ์ แฝง
ตราสารอนุพนั ธ์อาจแฝงไว้กบั ข้อตกลงตามสัญญาอื่นที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ (“ตราสารทางการเงินหลัก”)
ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพนั ธ์แฝงแยกออกจากตราสารทางการเงินหลักเมื่อตราสารทางการเงินหลักนั้น
ไม่ได้บัน ทึกด้วยมูล ค่ายุติธรรมที่รั บรู ้การเปลี่ยนแปลงในก าไรหรื อขาดทุน ตราสารอนุพัน ธ์ แฝงที่แยก
ออกมาจะต้องมีคุณลักษณะครบถ้วนตามนิยามของตราสารอนุพนั ธ์ ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ ยง
ของตราสารอนุพนั ธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสาร
ทางการเงินหลัก ตราสารอนุพนั ธ์แฝงที่แยกออกจากตราสารทางการเงินหลักจะถูกบันทึกขึ้นอยู่กบั ประเภท
ของตราสารอนุพนั ธ์น้ นั ๆ และถูกแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินกับตราสารทางการเงินหลัก
4.11 ประมาณการหนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
ประมาณการหนี้ สิน สาหรับ อนุ พัน ธ์ทางการเงิ นตั้งขึ้น เพื่อสะท้อนการประเมิน มูลค่าทางเศรษฐกิ จของ
อนุพนั ธ์ทางการเงินที่มีต่อธนาคารฯ ประมาณการหนี้สินที่สาคัญดังกล่าวประกอบด้วย
- การประมาณการหนี้สินเผื่อสภาพคล่อง ซึ่งได้มาจากการคานวณจากต้น ทุน ที่ค าดว่าจะเกิด ขึ้นเพื่ อ
ครอบคลุมความเสี่ยงในกรณี ทธี่ นาคารฯจาเป็ นจะต้องปิ ดการค้าอนุพนั ธ์ทางการเงิน
- ประมาณการหนี้ สินเผื่อต้นทุนในการจัดหาเงินลงทุน ซึ่งบัน ทึกเพื่อสะท้อนถึงต้น ทุน การจัดหาเงิน
ลงทุนเพื่อใช้ภายในประเทศจากการแลกเปลี่ยน “SWAP” ในตลาดเงินภายในประเทศ
- ประมาณการหนี้สินอื่น ซึ่งได้มาจากการคานวณจากค่าความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากราคาตลาดที่
ยอมรั บ ได้ (Value at risk) และค่าความเสี่ ยงจากการที่ คู้ค่ าไม่ ป ฏิบัติ ต ามภาระผู ก พัน ตามสั ญ ญา
(Default risk)
4.12 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าธนาคารฯ จะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสิ น ทรัพย์ตามบัญชี ของธนาคารฯได้รับการทบทวน ณ ทุก วันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่ า
หรื อไม่ ในกรณีที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุน จากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ น ทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญ ชีข องหน่ว ยสิ น ทรั พย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน
มูล ค่า ที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ไม่ ใช่สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน หมายถึงมู ล ค่าจากการใช้ข อง
สินทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพ ย์ที่ไม่ก่อให้เกิด กระแสเงินสดรับ โดยอิสระจาก
สินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั
เกี่ยวข้องด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ายเสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน
4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ่ เกิดรายการ
หนี้สินรับรู ้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ เมื่อธนาคารฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดย
อนุ มานที่ จ ะต้องจ่ายอัน เป็ นผลมาจากการที่ พ นัก งานได้ท างานให้ ในอดี ต และภาระผูก พัน นี้ สามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ น ที่ธนาคารฯ จ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดื อน สิ น ทรัพ ย์ข องกองทุ น สารองเลี้ย งชี พ ได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของธนาคารฯ เงิน ที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่ เกิด
รายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารฯมี ภ าระส าหรั บ เงิน ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ายให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมาย แรงงาน
ซึ่ งธนาคารฯถื อว่ าเงิน ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานส าหรั บ พนัก งาน
นอกจากนี้ ธนาคารฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ รางวัลการทางานเป็ น
ระยะเวลานาน
ธนาคารฯคานวณหนี้สิน ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน โดยใช้วิธี คิดลดแต่ ละหน่ ว ยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
อิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกัน ภัย (Actuarial gains and losses)
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที ส่วนผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นจะรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผลประโยชน์ ข องโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ย นแปลงใน
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อเกิดกาไรหรื อขาดทุนจาการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมือ่ ธนาคารฯไม่สามารถ
ยกเลิก ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อธนาคารฯรับรู ้ตน้ ทุ น สาหรับการปรั บ
โครงสร้ าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ เกิ น กว่า 12 เดือนนับจากวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
4.15 การแปลงค่ าเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯ แสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารฯ
รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ที่เป็ นตัว เงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิน ตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิน บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ ย น
อ้างอิงตามประกาศของ ธปท. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ผลแตกต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
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4.16 การจ่ายโดยใช้ ห้นุ เป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของจานวนเงินที่จ่ายให้พนักงานจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ชาระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
พร้อม ๆไปกับการเพิ่ม ขึ้น ในส่ ว นของหนี้ สิ น ตลอดระยะเวลาที่พ นัก งานมีสิทธิ ได้รับ ชาระอย่างไม่ มี
เงื่อนไข หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุก ๆ วัน ที่รายงานและวันที่จ่ายชาระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหนี้สินดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในกาไรหรื อขาดทุน
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ธนาคารฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายชาระให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีต ามหลัก เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษี อากร ตลอดจนการปรั บปรุ งภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีน้ นั มาใช้ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู ้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการเป็ น
หนี้สินภาษีเงินได้
ธนาคารฯจะบันทึ กภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ ว นของสานัก งานใหญ่และสาขาอื่น ที่เป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของสานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่ าตามบัญชี ข องสิ น ทรัพย์ภ าษีเงิน ได้ ร อการตัด บัญ ชี ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลา
รายงาน และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะไม่มี
กาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงิน ได้ข องงวดปั จจุบัน และภาษีเงิน ได้รอการตัด บัญชี ธนาคารฯคานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทไี่ ม่แน่นอน และอาจทาให้จานวนภาษีทตี่ อ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ย
ทีต่ อ้ งชาระ ธนาคารฯ เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ใน
อดีต การประเมินนี้ อยู่ บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจเกี่ ยวกับการตัด สิ น ใจเกี่ยวกับ
เหตุ การณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้ธนาคารฯเปลี่ยนแปลงการตัด สิ น ใจโดยขึ้น อยู่ กับความ
เพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ในปี ทีเ่ กิดการเปลี่ยนแปลง
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ค าดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่ อโอน
หนี้ สิน ให้ ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า ธนาคารฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ น ทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ ยวข้องก าหนดให้ต ้องวัด มูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ ีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ามารถสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินใน
อนาคตทีก่ ิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
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4.19 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพือ่ รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
จานวนเงินสุ ทธิต่อเมื่อธนาคารฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมา
หักกลบลบหนี้กนั และตั้งใจที่จะจ่ายชาระจานวนที่รับรู ้ไว้ดว้ ยยอดสุทธิ
4.20 การตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
สิ น ทรัพ ย์ทางการเงิน จะถูก ตัด รายการออกจากบัญ ชี เมื่อสิ ท ธิ ต ามสั ญญาที่จ ะได้รับ กระแสเงิน สดจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้หมดไปหรื อธนาคารฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มี
สาระสาคัญทั้งหมดในสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสาคัญทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น และธนาคารฯยังคงมีอานาจ
ควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่อง
กับสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่
ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด ยกเลิก หรื อครบกาหนด
4.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมธนาคารฯ หรื อ
ถูกธนาคารฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อธนาคารฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงาน
ของธนาคารฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของธนาคารฯ
4.22 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีค วามไม่ แน่ น อนเสมอ การใช้ดุ ลยพิ นิ จและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจานวนเงิน ที่แสดงในงบการเงิน และต่ อข้อมู ลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าธนาคารฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่รบั รู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ /ค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสูญ
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การ
คานวณค่ าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิด ขึ้น ของธนาคารฯขึ้น อยู่กับเงื่อนไขการประเมิน การ
เพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจาลองที่สลับซับซ้อนและการใช้ชุดข้อมูลสมมติฐานหลาย
ชุด รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาลอง ซึ่งการประมาณการ
นี้มีตวั แปรทีเ่ กี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มกี ารซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดลุ ยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ ยงด้านเครดิต (ทั้งของ
ธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทาง
การเงิน ในระยะยาว การเปลี่ ยนแปลงของสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ตัว แปรที่ ใช้ ในการค านวณอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณ
อายุก ารให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้อ ง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายใน
อนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าธนาคารฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคานึงถึ ง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับธนาคารฯใน
การใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ธนาคารฯรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี เมือ่ มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว
นั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู ้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ใน
การประมาณการนั้น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อัต รามรณะ และอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.

การปรับปรุงงบการเงินปี ก่อนจากการปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในระหว่างปี 2563 ธนาคารฯได้ทบทวนรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บนั ทึกอยู่ในงบแสดง
ฐานะทางการเงินและพบว่ามีการบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้สาหรับรายการผลต่างของดอกเบี้ยจ่ายที่รับรู ้
ทางบัญชีและภาษีอากรจานวนหนึ่ง แต่จานวนดังกล่าวได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีได้ในอนาคตตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา แต่ธนาคารฯยังไม่ได้ปรับปรุ งรายการดังกล่าวออกจากงบการเงิน
ปี ก่อน ดังนั้น ธนาคารฯจึงได้ปรั บปรุ งรายการข้อผิ ด พลาดดังกล่าวย้อนหลังในงบการเงิน ของปี 2562
ที่น ามาแสดงเปรี ยบเทียบ และได้จ ัด ทางบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2562 เพื่ อเป็ นข้อมู ล
เปรี ยบเทียบโดยได้ปรับปรุ งรายการดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน
จานวนเงินของรายการปรับปรุ งจากการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกสิ น ทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัด
บัญชีที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ก่อนปรับปรุ ง
รายการปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนของสานักงานใหญ่ และสาขาอื่นที่เป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน
กาไรสะสม

154,196

(120,110)

34,086

552,319

(120,110)

432,209
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ก่อนปรับปรุ ง
รายการปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี

73,314
295,691

7,475
(7,475)

80,789
288,216
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนของสานักงานใหญ่ และสาขาอื่นที่เป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน
กาไรสะสม

6.

ก่อนปรับปรุ ง
(31 ธันวาคม)

รายการปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง
(1 มกราคม)

167,126

(112,635)

54,491

246,133

(112,635)

133,498

ผลสะสมจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถื อ
ปฏิบัติ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกตั้งแต่
วัน ที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 แต่ มีผลกระทบต่ อการจัดประเภทรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
มาตรฐานการ
กลุ่มเครื่ องมือ
รายงานทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

31 ธันวาคม
2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

1 มกราคม
2563

12,478,238

(10,101,280)

-

2,376,958

26,302,873
25,555,626
-

36,404,153
(26,302,873)
-

35,410

36,404,153
25,555,626
35,410

-

-

35,410

35,410
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6.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิครั้งแรกตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2563 ซึ่ งการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ มาถือปฏิบัติทาให้ธนาคารฯได้มีการ
ประมาณการค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแทนการรับรู ้คา่ เผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตามนโยบายการบัญชี เดิม (อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.) โดยอ้างอิงจากโมเดลของลูกหนี้ตามแต่ละ
กลุ่มของสิ นทรัพย์ ซึ่งจากการค านวณผลกระทบ ธนาคารฯมีเงิน สารองส่ วนเกินสาหรั บเงินให้ สินเชื่อแก่
ลูกหนี้และรายการที่เกี่ยวข้องรวมจานวน 280 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯจะใช้วิธีทยอยปรับลดสารองส่ วนเกิน
ดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ที่สอดคล้องตามหลักการที่ ธปท.
กาหนด
ตารางด้านล่างนี้แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรับรู ้ตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์ของธปท. และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่
1 มกราคม 2563 ซึ่งรับรู ้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น:
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (สิ นทรัพย์)
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
- ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน
รวม

17,515
325,319
342,834

วัดมูลค่าใหม่ตาม
TFRS 9
(17,512)
(264,860)
1,988
(280,384)

1 มกราคม 2563
3
60,459
1,988
62,450
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน ทางการเงินตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับการจัด ประเภทรายการและการวัด มูลค่าตาม
บัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามหลักการบัญชี การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับที่ 9
เดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เครื่ องมือทาง
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั มูลค่า การเงินที่กาหนดให้
เครื่ องมือทาง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม วัดมูลค่ายุติธรรม การเงินที่วดั มูลค่า
ผ่านกาไรหรื อ
ผ่านกาไรขาดทุน
ด้วยราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
38,091
38,091
38,091
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
12,478,238
10,101,280
2,376,958
12,478,238
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
18,175,524
18,175,524
18,175,524
เงินลงทุนสุทธิ
26,302,873
26,302,873
26,302,873
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
25,555,626
25,555,626
25,555,626
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
223,007
223,007
223,007
ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกัน
ของอนุพนั ธ์
207,507
207,507
207,507
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีกบั สานักงานใหญ่และ
สาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคล
เดียวกัน

63,520

-

-

63,520

63,520

39,678,538

-

-

39,678,538

39,678,538

2,214,797
909,206
16,729,744
438,200
1,017,703

16,729,744
-

-

2,214,797
909,206
438,200
1,017,703

2,214,797
909,206
16,729,744
438,200
1,017,703

3,358,804

-

-

3,358,804

3,358,804
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6.2 สัญญาเช่ า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ธนาคารฯรับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่า
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มของธนาคารฯ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าทีส่ ิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
หัก: สิ ทธิเลือกในการขยายหรื อยกเลิกอายุสัญญาเช่าและสิ ทธิเลือกซื้อ
หัก: สัญญาทีพ่ ิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ร้อยละต่อปี )

(หน่วย: พันบาท)
144,614
(2,696)
(26,406)
(78,026)
(2,076)
35,410
2.34 - 2.63

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
35,410
35,410
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7.

การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีกบั สานักงานใหญ่และสาขาอื่น
ที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน

31 ธันวาคม 2563
เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า เครื่ องมือทางการเงินที่
ยุติธรรมผ่านกาไร วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย

รวม

-

-

19,548
1,351,991

19,548
1,351,991

21,814,444
19,027,800
-

20,479,321
-

19,360,163
1,054,539

21,814,444
19,027,800
20,479,321
19,360,163
1,054,539

-

-

61,164

61,164

-

-

36,199,905
1,558,506
803,046

36,199,905
1,558,506
803,046

83,626
17,626,013
-

-

79,718
1,046,241
889,001

83,626
17,626,013
79,718
1,046,241
889,001

-

-

6,614,134

6,614,134
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8.

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการะหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

9.

31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

รวม

516,797
1,192
517,989
-

746,868
746,868
267
-

516,797
748,060
1,264,857
267
-

598,524
1,156
599,680
-

11,851,540
11,851,540
1,404
(17,515)

598,524
11,852,696
12,451,220
1,404
(17,515)

517,989

(19)
747,116

(19)
1,265,105

599,680

11,835,429

12,435,109

41
65,084
65,125
583,114

21,761
21,761
768,877

21,802
65,084
86,886
1,351,991

41
43,088
43,129
642,809

11,835,429

41
43,088
43,129
12,478,238

สินทรัพย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

4,413,762
17,400,682

-

21,814,444

-

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯ มีก ารทาสัญ ญาซื้ อหลัก ทรัพย์โดยมี สั ญ ญาขายคืน ตาม
ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็ นหลักประกัน ซึ่งมีดงั นี้

ธนาคารพาณิ ชย์

(หน่วย: พันบาท)
หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
17,400,000
10,100,000

30

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รับเป็ นประกันมีรายละเอียดดังนี้
31 ธันวาคม 2563
17,572,300

ธนาคารพาณิ ชย์

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
10,101,043

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็ น “สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติ ธรรมผ่านก าไรหรื อขาดทุน ” ในขณะที่ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 จัด ประเภทอยู่ใน “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)”
10. สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมและจานวนเงินตามสัญญาจาแนกตามประเภทความเสี่ยง
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
ประเภทความเสี่ยง
สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิน ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญา
ซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
บวก: ประมาณการหนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์
ทางการเงิน
รวม

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน

มูลค่าตามสัญญา
เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

11,512,925

9,856,590

489,026,295

66,965,131

555,991,426

7,514,875

7,684,507

275,154,174

398,052,946

673,207,120

19,027,800

84,916
17,626,013

764,180,469

465,018,077

1,229,198,546

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
ประเภทความเสี่ยง
สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิน ตราต่ างประเทศล่ ว งหน้ า
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญา
ซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
บวก: ประมาณการหนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์
ทางการเงิน
รวม

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน

มูลค่าตามสัญญา
เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

10,206,162

8,035,748

428,057,597

87,071,241

515,128,838

7,969,362

8,608,198

430,990,450

612,119,247

1,043,109,697

18,175,524

85,798
16,729,744

859,048,047

699,190,488

1,558,238,535

รวม

ธนาคารฯให้บริ การในฐานะที่เป็ นตัวกลางในการทาธุรกรรมโดยใช้เครื่ องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินแก่ลูกค้าและเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจาก
การทาสัญญาอัตราดอกเบี้ยและสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวรวมถึงสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และตราสารอนุพนั ธ์อื่น ๆ
31

มูล ค่าตามสั ญ ญา (Notional Amount) คื อหน่ ว ยที่ ใช้ว ดั ปริ ม าณ ซึ่ งใช้ว ดั ปริ ม าณกิ จ กรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์ มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่ตราไว้ในสัญญาอนุพนั ธ์ ซึ่งมิได้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าความ
เสี่ ยงที่แท้จริ งเนื่ องจากมูลค่าความเสี่ยงดังกล่าวจะเป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามสัญญา ซึ่งแตกต่างจาก
เครื่ องมือทางการเงินที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 สัด ส่ ว นการทาธุรกรรมตราสารอนุ พัน ธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญา
โดยพิจารณาจากจานวนเงินตามสัญญาเป็ นดังนี้
คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
บุคคลภายนอก
รวม

31 ธันวาคม 2563
93
7
100

(หน่วย: ร้อยละ)
31 ธันวาคม 2562
94
6
100

31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุตธิ รรม

11. เงินลงทุน
11.1 จาแนกตามประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุ ทธิ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หุ้นสามัญทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สุ ทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

20,482,693
(3,372)

-

20,479,321

-

-

-

-

-

-

26,302,873
26,302,873

20,479,321

3,569
(3,569)
26,302,873
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12. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้ างรับ
12.1 จาแนกตามประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
- เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
- เงินสารองส่วนเกิน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2563
842,056
18,759,495
19,601,551
33,557
19,635,108

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
4,227,774
21,580,275
25,808,049
72,896
25,880,945

(274,945)

(307,870)
(17,449)
-

(274,945)
19,360,163

(325,319)
25,555,626

12.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ยูโร
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ในประเทศ
18,333,883
758,774
508,894
19,601,551

31 ธันวาคม 2563
ต่างประเทศ
รวม
- 18,333,883
758,774
508,894
- 19,601,551

ในประเทศ
25,161,929
646,120
25,808,049

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
ต่างประเทศ
รวม
- 25,161,929
646,120
- 25,808,049
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12.3 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อและ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ดอกเบี้ยค้างรับ
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-Performing)
สารองส่วนเกิน
รวม

19,502,546

1,616

83,352

4

49,210
19,635,108

49,210
224,115
274,945
(หน่วย: พันบาท)

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ
เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม
สารองส่วนเกิน
รวม
(1)

25,482,634
348,910
49,401
25,880,945

31 ธันวาคม 2562
ยอดสุ ทธิทใี่ ช้
อัตราทีใ่ ช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
ในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญ(1) หนี้สงสัยจะสู ญ (%)
25,153,213
346,838
49,401
25,549,452

1
2
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญ
251,532
6,937
49,401
307,870
17,449
325,319

ยอดสุ ทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ หมายถึง มูลหนี้ (ยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ยค้างรับ) หลังหักมูลค่าปั จจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน
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12.4 สินเชื่ อด้อยคุณภาพ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมี เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ด้อ ยคุณ ภาพตามเกณฑ์ ค งค้าง (“NPLs
Gross”) (รวมเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) ตามเกณฑ์
ที่ ธปท. กาหนด มีดงั นี้
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (พันบาท)
เงินให้สินเชื่อรวมที่ใช้คานวณอัตราส่ วนต่อเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (พันบาท)
คิดเป็ นอัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้ น

31 ธันวาคม 2563
49,210

31 ธันวาคม 2562
49,401

20,370,181
0.24

37,659,589
0.13

12.5 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มกี าร
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-month ECL)
รายการระหว่ างธนาคารและ
ตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ
ยอดต้นปี - ปรับปรุ งใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อ
หรื อได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับชาระ
ยอดปลายปี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้นปี
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อ
หรื อได้มา
ยอดปลายปี

สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Lifetime
ECL - not credit
impaired)

สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้าน
เครดิต (Lifetime
ECL - credit
impaired)

ผลกระทบจาก
การนามาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
กลุม่ เครื่ องมือ
ทางการเงิน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(สารองขั้นต่าตาม
เกณฑ์ ธปท.)

สารองส่วนเกิน

รวม

-

-

-

-

17,515

-

17,515

3
3

-

-

-

(17,515)
-

-

(17,512)
3

19
(3)
19

-

-

-

-

-

19
(3)
19

-

-

-

-

-

-

-

3,372
3,372

-

-

-

-

-

3,372
3,372
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มกี าร
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-month ECL)
เงินให้ก้ยู ืมแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ
รับโอนค่าเผื่อผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
ยอดต้นปี - ปรับปรุ งใหม่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัด
มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อ
หรื อได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับชาระ
ทยอยตัดจาหน่ายผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ยอดปลายปี

สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต (Lifetime
ECL - not credit
impaired)

สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้าน
เครดิต (Lifetime
ECL - credit
impaired)

ผลกระทบจาก
การนามาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
กลุม่ เครื่ องมือ
ทางการเงิน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(สารองขั้นต่าตาม
เกณฑ์ ธปท.)

สารองส่วนเกิน

รวม

-

-

-

-

307,870

17,449

325,319

10,860

-

49,599

264,860

(307,870)

(17,449)

-

10,860

-

49,599

15,524
280,384

-

-

15,524
340,843

(3)

3

-

-

-

-

-

150

-

(389)

-

-

-

(239)

1,508
(10,899)

1
-

-

-

-

-

1,509
(10,899)

1,616

4

49,210

(56,269)
224,115

-

-

(56,269)
274,945

จากการถือปฏิบตั ิต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก เมื่อวัน ที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯมีเงิน สารองส่ วนเกิ น จ านวน 280 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลต่ างระหว่างค่าเผื่อหนี้ สงสั ย จะสู ญตาม
นโยบายบัญชีปีก่อนกับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ทั้งนี้ ธนาคารฯได้แจ้งต่อ ธปท. เมื่อวัน ที่ 4 ธันวาคม 2562 ว่าจะทยอยปรับ ลดสารองส่ วนเกิน
ดังกล่าวด้วยวิธีเส้ น ตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งสอดคล้องตามหลักการที่ ธปท. ก าหนด ทั้งนี้ ในระหว่าง
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯได้ปรับลดสารองส่วนเกินแล้วจานวน 56 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 คงเหลือสารองส่ วนเกินจานวน 224 ล้านบาท
12.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญ
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ปกติ
250,264
1,268
251,532

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
สงสัยจะสูญ
สารองส่วนเกิน
5,587
53,162
14,496
1,350
2,953
(3,761)
6,937
49,401
17,449

รวม
323,509
5,571
(3,761)
325,319
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13. ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และอุปกรณ์

รวม

201,956
30,745
(75,564)
157,137
(3,562)
153,575

269,913
6,015
(82,052)
193,876
9,608
(20,979)
182,505

471,869
36,760
(157,616)
351,013
9,608
(24,541)
336,080

199,951
3,255
(75,565)
127,641
4,508
(3,562)
128,587

252,902
7,536
(82,039)
178,399
6,031
(20,952)
163,478

452,853
10,791
(157,604)
306,040
10,539
(24,514)
292,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

29,496

15,477

44,973

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

24,988

19,027

44,015

2562

10,791

2563

10,539

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯ มีอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งาน อยู่ ราคาทุ น เดิ ม ก่ อ นหั กค่ า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วมี จ านวน รวม 273
ล้านบาท และ 290 ล้านบาท ตามลาดับ
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
อาคารเช่าและ
ส่วนปรับปรุ ง
ราคาทุน
1 มกราคม 2563 - จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
เพิ่มขึ้น
31 ธันวาคม 2563

35,410
79,438
114,848

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563 - จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ค่าเสื่ อมราคา
31 ธันวาคม 2563

35,370
35,370

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

79,478
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15. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
15.1 สินทรัพย์ /หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ น ทรัพย์/หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้รอการตัด บัญชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ว ยรายการ
ดังต่อไปนี้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนจากการการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินกูย้ ืมที่มีตราสารอนุพนั ธ์แฝง
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์
สิทธิการใช้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
รวม
สุทธิ
รับรู ้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้:
รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

(หน่วย: พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
1 มกราคม
2562

2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

-

-

12,758

-

(12,758)

5,925
1,026
1,557
16,665
21,955
2,741
49,869

427
1,026
2,306
16,559
19,486
7,406
47,210

353
1,026
2,101
15,275
17,037
13,708
62,258

5,498
(749)
106
2,469
(4,665)
2,659

74
205
1,284
2,449
(6,302)
(15,048)

36,183
36,183
13,686

13,124
13,124
34,086

7,767
7,767
54,491

23,059
23,059
(20,400)

5,357
5,357
(20,405)

(5,944)
(14,456)
(20,400)

(17,782)
(2,623)
(20,405)
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15.2 ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้อยู่ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

56,270
(2,775)

73,818
(10,811)

5,944

17,782

59,439

80,789

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณ ของกาไรทางบัญชี สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คณ
ู อัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจาก:
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
เป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้อยู่ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ร้อยละ)

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
254,678
369,005
ร้อยละ 20
50,936

ร้อยละ 20
73,801

(2,775)

(10,811)

11,278
59,439

17,799
80,789

23.34

21.89
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15.3 จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ:
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

16.

(15,086)
630
(14,456)

(2,623)
(2,623)

สินทรัพย์อื่น

ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2563
61,164
36,761
97,925

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
63,520
18,638
82,158

31 ธันวาคม 2563
17,785,492
14,393,703

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
15,425,217
16,759,804

17. เงินรับฝาก
17.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปี ขี้นไป
รวมเงินรับฝาก

2,515,801
1,600
1,503,309
36,199,905

7,473,417
18,500
1,600
39,678,538
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17.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
(หน่วย: พันบาท)

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวมเงินรับฝาก

ในประเทศ
30,009,689
2,764,238
1,891,911
34,665,838

31 ธันวาคม 2563
ต่างประเทศ
212,690
30,544
1,290,833
1,534,067

รวม
30,222,379
2,794,782
3,182,744
36,199,905

ในประเทศ
30,079,326
7,362,074
1,941,869
39,383,269

31 ธันวาคม 2562
ต่างประเทศ
291,449
3,820
295,269

รวม
30,370,775
7,362,074
1,945,689
39,678,538

18. รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
เงินบาท
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม

รวม

700
700

1,501,207
1,501,207

1,501,907
1,501,907

1,421
1,421

2,160,551
2,160,551

2,161,972
2,161,972

56,599
56,599
57,299

1,501,207

56,599
56,599
1,558,506

52,825
52,825
54,246

2,160,551

52,825
52,825
2,214,797

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ ืมที่มีอนุพนั ธ์แฝงที่ไม่ได้กาหนดให้แสดงมูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของ
ธนาคารฯมีจานวน 2,161 ล้านบาท
19. หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินเพื่อค้า
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
รวมหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

83,626

-

83,626

-
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ธนาคารฯทาสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อเช่าอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร ใช้ในการดาเนินงานของกิจการโดย
มีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1 - 6 ปี
การวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าของธนาคารฯแสดงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม

ไม่เกิน 1 ปี
17,160
(1,562)
15,598

31 ธันวาคม 2563
1 - 6 ปี
67,379
(3,259)
64,120

รวม
84,539
(4,821)
79,718

ธนาคารฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญ ญาเช่าในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 จานวน
17 ล้านบาท และค่ าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับ สั ญ ญาเช่าที่รั บรู ้ ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ สาหรับปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 จานวน 1.5 ล้านบาท
21. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น:
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่ อ
และสัญญาค้ าประกันทางการเงิน
ประมาณการต้นทุนในการรื้ อถอน
ผลประโยชน์พนักงานเมือ่ เลิกจ้าง
รวมประมาณการหนี้สิน

31 ธันวาคม 2563
98,272

6,368
7,784
11,502
123,926

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
97,426

7,784
105,210
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21.1 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
การเปลีย่ นแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อออกจากงานของพนักงาน
ต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวมส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยส่วนทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อออกจากงานของพนักงาน
สิ้นปี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

85,179

70,639

7,938
1,075
9,013

7,150
1,989
18,519
27,658

3,150
3,150
(8,033)

4,724
(17,842)
(13,118)
-

89,309
8,963
98,272

85,179
12,247
97,426

ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานรวมที่อยู่ในส่ ว นของก าไรหรื อขาดทุน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
8,588
8,148
1,222
2,360
18,519
279
10,089

(2,548)
26,479
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนัก งานภานใน 1 ปี
ข้างหน้าเป็ นจานวนประมาณ 11 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
ธนาคารฯประมาณ 6 ปี
ข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ มีดงั ต่อไปนี้

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราคิดลดเฉลี่ย

31 ธันวาคม 2563
3 - 8%
0 - 20%
0.97%

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
31 ธันวาคม 2562
3 - 8%
0 - 20%
1.50%

ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ ส าคัญ ต่ อ มู ล ค่ าปั จ จุ บัน ของภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

สมมติฐานที่สาคัญ
อัตราการขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนลดลงร้อยละ 1.00
อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราคิดลดถัวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.00

(หน่วย: พันบาท)
สารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
6,199
6,010
(5,578)
(5,413)
(5,676)
(5,535)
6,442
6,276
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21.2 ประมาณการหนี้สินอืน่
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ
ยอดต้นปี - ปรับปรุ งใหม่
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการในระหว่างปี
ยอดปลายปี

ค่าเผื่อผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของภาระผูกพัน
วงเงินสิ นเชื่อและ
สัญญาค้ าประกัน
ทางการเงิน
-

ประมาณการ
ต้นทุนในการ
รื้ อถอน
7,784

1,988
1,988
4,380
6,368

ผลประโยชน์
พนักงานเมื่อ
เลิกจ้าง

รวม
-

7,784

7,784

-

1,988
9,772

7,784

11,502
11,502

15,882
25,654

21.3 ค่ าเผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ตที่ ค าดว่ าจะเกิด ขึ้น ของภาระผู ก พั น วงเงิน สิ น เชื่ อ และสั ญ ญาค้า ประกั น
ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและ
สัญญาค้าประกันทางการเงิน จาแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
ภาระผูกพันวงเงิน
ค่าเผื่อผลขาดทุน
สิ นเชื่อและสัญญาค้ า ด้านเครดิตที่คาดว่า
ประกันทางการเงิน
จะเกิดขึ้น

สิ นทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่มกี ารเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Under-Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
รวม

18,697,416

5,969

258,354
18,955,770

399
6,368
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การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและ
สัญญาค้าประกันทางการเงินมีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ยอดต้นปี - ปรับปรุ งใหม่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ออกภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและ
หนังสื อค้ าประกันทางการเงินใหม่
ส่วนที่ได้รับชาระ
ยอดปลายปี

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(12-month ECL)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
สิ นทรัพย์
นัยสาคัญของความ ทางการเงินที่มีการ
เสี่ ยงด้านเครดิต
ด้อยค่าด้านเครดิต
(Lifetime ECL –
(Lifetime ECL –
not credit impaired) credit impaired)
-

รวม
-

1,124
1,124

864
864

-

1,988
1,988

(44)

44

-

-

210

(505)

-

(295)

5,368
(689)
5,969

45
(49)
399

-

5,413
(738)
6,368

22. หนี้สินอืน่
(หน่วย: พันบาท)

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีพกั เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานค้างจ่าย
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีคา้ งจ่ายอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2563
889,001
30,735
55,528

31 ธันวาคม 2562
1,017,703
252,505
73,809

34,241
21,079
47,740
35,426
1,113,750

60,201
33,355
6,307
31,495
1,475,375
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23. การดารงเงินกองทุนตามกฎหมายและสินทรัพย์สภาพคล่ อง
ธนาคารฯด ารงเงิน กองทุ น มาตรา 32 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ธุรกิ จ สถาบัน การเงิน พ.ศ. 2551 โดยด ารง
เงินกองทุนทั้งสิ้ นเป็ นอัตราส่ วนกับสิ นทรัพย์เสี่ ยงภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การดารงเงินกองทุนของธนาคารฯ สรุ ปได้ดงั นี้

หลักทรัพย์รัฐบาลไทย
หลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมมูลค่าการดารงสิ นทรัพย์ตามมาตรา 32

ผลรวมของเงินทุนสุ ทธิเพื่อการดารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32
และยอดสุ ทธิบัญชี ระหว่ างกัน
เงินทุนสุ ทธิเพื่อการดารงสิ นทรัพย์ตามมาตรา 32
ยอดสุ ทธิบญ
ั ชีระหว่างกันทีส่ าขาเป็ นลูกหนี้ (เจ้าหนี้) สานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบคุ คลเดียวกัน บริ ษทั แม่และบริ ษทั ลูกของ
สานักงานใหญ่
รวม
เงินกองทุน (พันบาท)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ) ตามเกณฑ์ ธปท.

31 ธันวาคม 2563
6,259,783
11,874,444
18,134,227

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
5,932,088
12,388,751
18,320,839

31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

17,800,000

17,800,000

6,614,134
24,414,134

3,358,804
21,158,804

17,800,000
24.39
11.00

17,800,000
22.06
11.00

ตามข้อ ก าหนดในประกาศ ธปท.ที่ ฝกก. (12) ว. 1030/2562 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2562 ก าหนดให้
ธนาคารฯ ต้องเปิ ดเผยเงินกองทุนตามกฎหมายและอัตราส่ วนการดารงเงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วน
เพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯไม่มีเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สิน เชื่ อแก่กลุ่ม
ลูกหนี้รายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯได้รวมวิธีการคานวณเงินกองทุนความเสี่ ยงด้านเครดิตและ
ความเสี่ ยงด้านตลาดตามวิธี “Standard Approach (SA)” และความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิก ารตามวิธี “Basic
Indicator Approach (BIA)” ซึ่งได้รับอนุญาตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.

48

ทั้งนี้ ธนาคารฯจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการด ารงเงิน กองทุน ของธนาคารฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ภายใน 4 เดือน หลังจากวันสิ้ นปี ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารฯ “www.db.com/thailand” เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 4/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และที่ สนส.14/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม
2562 เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
การบริ หารจัดการเงินกองทุน
การบริ หารจัดการเงิน กองทุน ของธนาคารฯ มีวตั ถุประสงค์ในการรัก ษาฐานะเงิน กองทุน ที่เข้มแข็งเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดด้านเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรักษา
อันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต
24. องค์ประกอบอื่นของส่ วนของสานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ที่เป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
31 ธันวาคม 2563
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหนี้
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหนี้
รวม
หัก: ภาษีเงินได้
องค์ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของส านัก งานใหญ่ แ ละสาขาอื่ น ที่ เป็ น
นิตบิ ุคคลเดียวกัน - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

75,439
75,439

-

(9)
(9)
75,430
(15,086)

-

60,344

-

-
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25. รายได้ดอกเบีย้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมรายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
87,760
135,362
243,779
436,996
341,408
525,281
672,947
1,097,639

26. ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินจ่ายเข้ากองทุนคุม้ ครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูย้ ืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

69,100
391,916

89,120
861,282

70,775
531,791

122,510
9,678
1,082,590

27. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
- การรับรองและการค้ าประกัน
- การบริ การโอนเงิน และเรี ยกเก็บเงิน
- ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย์
- อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
- ค่าโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน
- อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ

2562

62,798
64,764
24,068
66,821
218,451

51,548
84,069
37,273
55,576
228,466

32,711
48,492
81,203
137,248

30,024
45,969
75,993
152,473
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28. กาไรสุ ท ธิจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่ วัด มูล ค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุน /ก าไรสุ ทธิ จาก
ธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
624,314
1,741,919
135,561
(745,016)
229,169
370,650
989,044
1,367,553

29. กาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
กาไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ทวี่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน

111,424
111,424

-

30. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ /หนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาใช้
ที่ทยอยตัดจาหน่าย
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อ
รวมผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
16
5,618
3,372
(9,437)

5,572

(56,269)
4,380

-

(57,938)

11,190
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31. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่ าจเกิดขึน้
31.1 หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า

การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าทีย่ งั ไม่ถึงกาหนด
ภาระผูกพันอื่น ๆ
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
- วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ทไี่ ม่สามารถยกเลิกได้
รวมภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2563
17,253,923
703,716
31,316
3,974,883
966,815
22,930,653

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
10,181,193
251,264
5,022,964
1,652,979
17,108,400

31.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ซึ่งมีระยะเวลา
การเช่า 1 - 3 ปี ซึ่งยังไม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญาเช่าและบริ การ
ธนาคารฯมีจานวนเงินขั้นต่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าว ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

31 ธันวาคม 2563
17,646
32,037
49,683

31 ธันวาคม 2562
31,312
88,634
119,946

31 ธันวาคม 2563
9,149
1,600
10,749

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
23,217
1,451
24,668

31.3 ภาระผูกพันอื่น

สัญญาบริ การเกี่ยวกับ “Business Continuity Facility”
สัญญาบริ การเกี่ยวกับ “Facility Management Solution”
รวม

32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของธนาคารฯบนพื้นฐาน
ความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือน และธนาคารฯจ่ายสมทบในอัต ราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของ
พนั ก งาน กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ นี้ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ นกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ตามข้อ ก าหนดของ
กระทรวงการคลังและบริ หารจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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33. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
33.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรื อ
กิจ การที่ ธนาคารฯ มีอานาจควบคุ มหรื อควบคุมร่ ว มกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมี อิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อธนาคารฯ
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น
ความสัมพันธ์ทมี่ ีกบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อกิจการ/บุคคล
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

สานักงานใหญ่ และสาขาอืน่
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch
Deutsche Bank AG, Asia Pacific Head Office
Deutsche Bank AG, Wien Branch
Deutsche Bank AG, Brüssel Branch
Deutsche Bank AG, Paris Branch
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
Deutsche Bank AG, Ungarn Branch

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สัญชาติ
หลายสัญชาติ

เยอรมนี
สิ งคโปร์
ออสเตรี ย
เบลเยียม
ฝรัง่ เศส
ฮ่องกง
ฮังการี

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการวางแผน สัง่ การ
และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ธนาคารฯไม่ว่าทางตรงและ
ทางอ้อม ประกอบด้วย
- Chief Country Officer and
General Manager
- Country Chief Operating Officer
- Head of Finance
- Head of Global Transaction
Banking Thailand and Head of
Corporate Cash Management
- Head of Global Markets
- Head of Compliance/
Anti-Financial Crime
- Thailand Chief Operating Officer
- Head of Human Resources
- Country Treasurer of Thailand
สานักงานใหญ่
สานักงานใหญ่เอเชียแปซิฟิก
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
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ชื่อกิจการ/บุคคล

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สัญชาติ

Deutsche Bank AG, Bangalore Branch
อินเดีย
Deutsche Bank AG, Mumbai Branch
อินเดีย
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
อินโดนีเซีย
Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ญี่ปนุ่
Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
เนเธอร์แลนด์
Deutsche Bank AG, Karachi Branch
ปากีสถาน
Deutsche Bank AG, Manila Branch
ฟิ ลิปปิ นส์
Deutsche Bank AG, Portugal Branch
โปรตุเกส
Deutsche Bank AG, Taipei Branch
ไต้หวัน
Deutsche Bank AG, Johannesburg Branch
แอฟริ กาใต้
Deutsche Bank AG, Singapore Branch
สิ งคโปร์
Deutsche Bank AG, Seoul Branch
เกาหลีใต้
Deutsche Bank AG, Colombo Branch
ศรี ลงั กา
Deutsche Bank AG, Zürich Branch
สวิตเซอร์แลนด์
Deutsche Bank AG, Abu Dhabi Branch
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Deutsche Bank AG, Dubai (DIFC) Branch
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Deutsche Bank AG, London Branch
สหราชอาณาจักร
Deutsche Bank AG, New York Branch
สหรัฐอเมริ กา
Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh Branch
เวียดนาม
หน่ วยงานกลุ่มอื่น ๆ
Deutsche Group Services Pty Limited
ออสเตรเลีย
Deutsche Bank S.A.- Banco Alemão
บราซิล
Deutsche Bank (China) Co., Ltd., Beijing Branch
จีน
Deutsche Bank (China) Co., Ltd., Shanghai Branch
จีน
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
เยอรมนี
DWS Holding & Service GmbH
เยอรมนี
Deutsche Securities Asia Limited
ฮ่องกง
DBOI Global Services Private Limited
อินเดีย
DBOI Global Services Private Limited,
อินเดีย
Bangalore Branch
Deutsche Centre Private Limited
อินเดีย
DBOI Global Services Private Limited, Jaipur Branch
อินเดีย
DBOI Global Services Private Limited, Pune Branch
อินเดีย
Deutsche Equities India Private Limited
อินเดีย
Deutsche Investments India Private Limited
อินเดีย

ลักษณะความสัมพันธ์
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอื่น
สาขาอืน่
สาขาอืน่
สาขาอืน่
สาขาอืน่
สาขาอืน่
สาขาอืน่
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
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ชื่อกิจการ/บุคคล
Deutsche Investor Services Private Limited
DB Service Centre Limited
Deutsche International Corporate Service (Ireland)
Limited
DB Consorzio S. Cons. a r. l.
Deutsche Bank Società per Azioni
Deutsche Securities Inc.
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
Deutsche Bank Nederland N.V.
Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd., Manila
Branch
Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna
Deutsche Bank Securities Asia Limited, Taipei
Branch
DB Global Technology SRL
Deutsche Bank OOO
Deutsche Bank TechCentre OOO
DB International (Asia) Limited
Deutsche Securities Korea Co.
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española
Deutsche Bank (Suisse) SA
Deutsche Bank A.S.
Deutsche Asset Management Group Limited
DB Group Services (EURO)
DB UK Bank Limited
DBOI Global Services (UK) Limited
DB Global Technology, Inc.
DB Services New Jersey, Inc.
Deutsche Bank National Trust Company
Deutsche Bank Securities Inc.
Deutsche Bank Trust Company Americas
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ไทยบังคับและติดตาม
สิ นทรัพย์ จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สัญชาติ
อินเดีย
ไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์

ลักษณะความสัมพันธ์
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ

อิตาลี
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ลักเซมเบิร์ก
มาเลเซีย
เนเธอร์แลนด์
ฟิ ลิปปิ นส์

หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ

โปแลนด์
ไต้หวัน

หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ

โรมาเนีย
รัสเซีย
รัสเซีย
สิ งคโปร์
เกาหลีใต้
สเปน
สวิตเซอร์แลนด์
ตุรกี
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
ไทย

หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
หน่วยงานกลุ่มอื่น ๆ
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
ตราสารอนุพนั ธ์
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ จากสานักงานใหญ่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายปันส่ วน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นโยบายการกาหนดราคา
อัตราตลาด
อัตราตลาด
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
อัตราตลาด
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาที่ตกลงตามสัญญา

รายการที่ ส าคัญ กั บ ผู ้บ ริ ห ารส าคั ญ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ส าหรั บ แต่ ล ะปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
31 ธันวาคม 2563
สานักงานใหญ่ และสาขาอื่น
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ จากสานักงานใหญ่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายปันส่วนจากสานักงานใหญ่
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
การจาหน่ายเงินกาไรไปสานักงานใหญ่
หน่ วยงานกลุ่มอื่น ๆ
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายปันส่วน

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

38,729
220,407
22,183
2
141,927
5
481,838
46,036
352,104

26,185
589,136
33,598
3
92,696
190
581,750
41,076
-

1,390
2,883
1,551
49,430

10,364
2
14,125
3
3,365
52,385
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
31 ธันวาคม 2563
เงินรับฝาก
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ไทยบังคับ และติดตามสิ นทรัพย์ จากัด

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

5,814

7,242

17,800,000

17,800,000

13,378,998

16,150,115

20,891
(6,785,755)
6,614,134

73,597
(12,864,908)
3,358,804

อนุพันธ์ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (มูลค่ าตามสัญญา)
สานักงานใหญ่และสาขา

205,343,140

162,386,656

อนุพันธ์ ด้านอัตราดอกเบี้ย (มูลค่ าตามสัญญา)
สานักงานใหญ่และสาขา

167,000,929

419,630,183

เงินทุนสุ ทธิเพื่อดารงสินทรัพย์ตามกฎหมายไทย
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch
บัญชีกับสานักงานใหญ่ และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกันสุ ทธิ
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
Deutsche Bank AG, Frankfurt Branch
บัญชีระหว่ างสาขา
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีวนั ครบกาหนดชาระ
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 23 มิถุนายน 2565 (2562: วันที่ 7 มกราคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 - 0.97 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 - 2.29 ต่อปี ) และจะจ่ายดอกเบี้ยในวัน ที่
สัญญาครบกาหนดชาระและอาจมีการต่อสัญญาใหม่ในส่ วนของเงินต้น
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33.2 ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
ธนาคารฯ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของธนาคารฯ นอกเหนือจากผลประโยชน์
ที่พึงจ่ายตามปกติซ่ ึงได้แก่ เงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
86,432
92,774
41,024
40,316
8,046
6,677
135,502
139,767

34. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ธนาคารฯ ไม่ ได้เปิ ดเผยข้อมู ลทางการเงิน จ าแนกตามฐานะและผลการด าเนิ น งานที่ สาคัญ จ าแนกตาม
ธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศไว้ในงบการเงินนี้ เนื่องจากธนาคารฯดาเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกรรม
ในประเทศเท่านั้น
35. การบริหารความเสี่ยง
นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้ านการเงิน
ธนาคารฯมีการบริ หารความเสี่ ยงประเภทหลัก ๆ โดยใช้เครื่ องมือในการวัดปริ มาณความเสี่ ยงในหลาย
รู ปแบบ โดยเครื่ องมือที่ใช้วดั ปริ มาณบางวิธีจะเหมาะสมกับการวัดความเสี่ยงหลายประเภท และบางวิธีจะมี
ลักษณะเฉพาะสาหรับความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ งเท่านั้น เครื่ องมือในการวัดค่าความเสี่ ยงเหล่านี้จะ
ใช้ข ้อมูลที่เป็ นเชิ งปริ มาณจากการผัน แปรไปของมู ลค่าตลาด (Sensitivity analysis) อัน เนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยวัด (Market Parameters) ของสถานะทางการเงินหรื อพอร์ทโฟลิโอใด ๆ นอกจากนี้
เครื่ องมือวัดปริ มาณความเสี่ ยงยังสามารถวัดค่าความเสี่ยงโดยรวม โดยประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ และ
ประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาตลาดในรู ปของการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบใน
หลายรู ปการณ์ (Scenario Analysis)
ชนิ ด ของความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ส าหรั บ ธนาคารฯได้แ ก่ ความเสี่ ย งด้า นการให้ สิ น เชื่ อ (Credit risk)
ความเสี่ ยงจากตลาด (Market risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ความเสี่ยงทั้ง 3 ประเภท
ดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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35.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเกิดจากการทาธุรกรรมที่มีสิทธิหรื อข้อผูกพันกับคู่สัญญา ผูก้ ูห้ รื อผูม้ ีภาระผูกพัน (ซึ่ง
จะเรี ยกรวมเป็ น “คู่สัญญา”) รายการดังกล่าวมักจะเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการให้กยู้ ืมแบบปกติ (เช่น เงิน
ให้สินเชื่อและภาระผูกพัน) หรื อธุ รกรรมการซื้อขายกับลูกค้าโดยตรง (เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ที่ซ้ื อขายผ่าน
ตลาดรอง สัญ ญาซื้ อขายเงิน ตราต่ างประเทศล่ว งหน้า และสัญ ญาซื้ อขายอัต ราดอกเบี้ย ล่ว งหน้า) หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ นเชื่อ (เช่น พันธบัตร) สาหรับความเสี่ ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถชาระเงินตาม
สัญญา ธนาคารฯมีการบริ หารจัดการโดยใช้วิธีการทางด้านเครดิตและด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถแบ่งได้สามประเภท ดังนี้
- ความเสี่ ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถชาระเงินตามสัญญา (Default risk)
- ความเสี่ ยงของประเทศคู่สัญญา (Country risk) คือความเสี่ ยงที่อาจทาให้เกิดการขาดทุน จากประเทศ
คู่สญ
ั ญาอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิเช่น การเสื่ อมลงจากภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม การเวนคืนของสิ นทรัพย์ ภาระหนี้ของรัฐบาล การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และการเสื่ อมราคาหรื อการลดค่าสกุลเงิน ความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญารวมถึงความเสี่ ยงในการโอน
ทรั พ ย์สิ น เมื่ อลู ก หนี้ ไม่ส ามารถที่จ ะตอบสนองตามภาระผูก พัน ได้เนื่ องจากไม่ ส ามารถถ่ายโอน
สินทรัพย์ให้แก่ผทู ้ ี่ไม่มีถิ่นฐานในประเทศเนื่องจากการแทรกแซงของรัฐบาล
- ความเสี่ ยงจากการชาระหนี้สิน (Settlement risk) คือความเสี่ ยงที่การชาระหนี้สินไม่ประสบความสาเร็ จ
ซึ่งเกิดขึ้นเมือ่ มีการแลกเปลี่ยนของเงินสด หลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สินอืน่ ไม่ได้เกิดขึ้นตามกาหนด
ความเสี่ ยงด้านเครดิตสามารถวัดและจัดการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- หลักการสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตคือการประเมินสถานะการเงินของลู กค้าซึ่ งเป็ น
แนวทางเดี ยวกับกลยุทธ์ก ารลงทุน ของธนาคารฯ ความรอบคอบในการเลือกลูก ค้าเป็ นขั้น แรกของ
การป้องกันความเสี่ยง โดยกลุ่มของธนาคารฯใช้มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาเครดิตของลูกหนี้
- ธนาคารฯมีความมุ่งมัน่ ที่จะป้องกัน ความเสี่ ยงในการกระจุกตัว และความเสี่ ยงจากการขาดทุนใหญ่ที่
ไม่ค าดคิด โดยการกระจายการลงทุ น และลงทุน ในกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ทางด้านเครดิต ที่เป็ นที่ ต อ้ งการ
ของตลาด และปกป้ องเงินทุ น ของธนาคารฯในทุก สภาวะตลาดอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ รวมไปถึ งการ
บริ หารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพของการลงทุนทั้งในกลุ่มลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มประเทศ
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามอัตราความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
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- ธนาคารฯมีจุดมุ่งหมายที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงด้านเครดิตขนาดใหญ่กบั คู่สัญญา รวมถึงในระดับพอร์ต
การลงทุน โดยใช้วิธีการป้ องกัน ความเสี่ ยงที่เข้มงวด รวมถึงการใช้มาตรการเชิงรุ กในการทาประกัน
ความเสี่ยง (ถ้ามี) และการกระจายตัวของกลุ่มลูกค้าร่ วมกับการใช้หลักประกันด้วย
- ธนาคารฯจะยอมรั บในการด ารงระดับความเสี่ ย งเงิ น สด (Outright cash risk position) ต่ อเมื่อมีค วาม
ปลอดภัย มีการค้ าประกันและ/หรื อป้องกันความเสี่ ยงอย่างเพียงพอ โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับธุรกรรมที่มี
ความเสี่ ยงต่า ธุรกรรมระยะสั้นและธุรกรรมด้านสนับสนุนการบริ การด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่าที่กาไรครอบคลุมการขาดทุนอย่างเพียงพอ
- ธนาคารฯมีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาอนุพนั ธ์โดยมีสัญญาหลักประกัน
หากพิจารณาว่ามีความจาเป็ น นอกจากนี้ ธนาคารฯยังอาจมีการป้องกันความเสี่ ยงจากการกระจุกตัว
เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- การขยายสิ นเชื่อหรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการให้วงเงินสิ นเชื่อทีม่ ีสาระสาคัญ (เช่น ระยะเวลา
โครงสร้างหลักประกันหรื อข้อตกลงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่สาคัญ) กับคู่สญ
ั ญาใดต้องได้รับการอนุมตั ิ
ด้านสินเชื่อจากหน่วยงาน ซึ่งผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และได้รับการ
ฝึ กอบรมและธนาคารฯก็มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตารางด้านล่างนี้แสดงฐานะเปิ ดสูงสุ ดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้และยังไม่
รับรู ้ ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่ อความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นมูลค่าขั้น ต้น ของเครื่ องมือทางการเงินโดยไม่ค านึงถึง
หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพือ่ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตคือ
มูลค่าตามบัญชี
สาหรับสัญญาค้ าประกันทางการเงิน ฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ จานวนสู งสุดที่ธนาคารฯ
ต้องจ่ายชาระถ้าผูถ้ ือสัญญาค้าประกันทวงถาม
สาหรับภาระผูก พัน ที่จะให้ สินเชื่ อซึ่ งไม่สามารถยกเลิ กได้ตลอดอายุข องสิ น เชื่ อนั้น ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่ อ
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ จานวนตามข้อตกลงการให้กยู้ ืม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต มีดงั นี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันของอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

31 ธันวาคม 2563
1,352,010
21,814,444
19,027,800
20,482,693
19,635,108
1,054,539
61,164
83,427,758

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ - วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน (การให้กยู้ ืม เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าทีย่ งั ไม่ถึงกาหนด)
รวม
รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
12,495,753
18,175,524
26,302,873
25,880,945
223,007
207,507
63,520
83,349,129

966,815

1,652,979

17,988,955
18,955,770
102,383,528

10,432,457
12,085,436
95,434,565

หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่ าเชื่ อถือ
ธนาคารฯมีหลักประกันทีถ่ ือไว้และการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่ าเชื่อถือของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
ด้านเครดิต โดยรายละเอียดของหลักประกันที่ธนาคารฯถือไว้สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทมี
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สิ นทรัพย์)
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
ทีม่ ีหลักประกัน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
10,101,279

ประเภทของหลักประกันหลัก
ตราสารหนี้

17,400,682

-

ตราสารหนี้

79,295

258,739

สิ ทธิการเช่า
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การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินที่แสดงในตาราง
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต) และสาหรับ
ภาระผูก พัน ที่จ ะให้สิน เชื่ อและสั ญ ญาค้ าประกัน ทางการเงิน คื อ จ านวนที่มีภ าระผูก พัน หรื อค้ าประกัน
ตามลาดับ
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-month ECL)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน”
583,381
768,629
ไม่คา้ งชาระ
รวม
1,352,010
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
(19)
1,351,991
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
20,482,693
อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน”
รวม
20,482,693
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
(3,372)
คาดว่าจะเกิดขึ้น
20,479,321
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ไม่คา้ งชาระ
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ภาระผูกพันที่จะให้ สินเชื่อ
ไม่คา้ งชาระ
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าสุทธิ
สัญญาค้าประกันทางการเงิน
ไม่คา้ งชาระ
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าสุทธิ

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต
(Lifetime ECL – not
credit impaired)

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
(Lifetime ECL credit impaired)

สารองส่วนเกิน

รวม

-

-

-

583,381
768,629
1,352,010

-

-

-

(19)
1,351,991

-

-

-

20,482,693
20,482,693

-

-

-

(3,372)
20,479,321

19,502,546
19,502,546

83,352
83,352

49,210
49,210

-

19,585,898
49,210
19,635,108

(1,616)
19,500,930

(4)
83,348

(49,210)
-

(224,115)
(224,115)

(274,945)
19,360,163

923,131
923,131

43,684
43,684

-

-

966,815
966,815

(390)
922,741

43,684

-

-

(390)
966,425

17,774,285
17,774,285

214,670
214,670

-

-

17,988,955
17,988,955

(5,579)
17,768,706

(399)
214,271

-

-

(5,978)
17,982,977
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์จดั ชั้นของธนาคารฯตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. เพื่อวิเคราะห์
เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อ และการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินลงทุน
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

6,907
6,907

31 ธันวาคม 2562
เงินให้สินเชื่อแก่
สถาบันการเงิน
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
แก่ลูกหนี้และ
ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
11,852,944
25,482,634
348,910
49,401
11,852,944
25,880,945

รวม
37,335,578
348,910
56,308
37,740,796

35.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาดเกิดจากความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาและอัตรา (อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์) รวมไปถึงความสัมพันธ์และ
ระดับความผันผวนของราคาและอัตราอ้างอิง
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
กิจการในกลุ่มธนาคารดอยซ์ แบงก์ ทัว่ โลกและธนาคารฯใช้วิธีการวัดความอ่อนไหวของความเสี่ยง (Risk
Sensitivities) มูล ค่ าของความเสี่ ย ง (Value at Risk: VaR) การทดสอบภาวะวิก ฤต (Stress Testing) และ
ตัวชี้วดั ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital Metrics) เพือ่ บริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดและกาหนดระดับของ
ความเสี่ ยง ทีมบริ หารความเสี่ ยงทางด้านตลาดภายใต้การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ของสานักงานใหญ่ เป็ นหน่วยงานอิสระมี หน้าที่ในการบริ หารจัด การความเสี่ ยงด้านตลาดของธนาคารฯ
โดยมีการกาหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในรู ปแบบของมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) กาหนด
นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสื่อสารไปยังบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารฯส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์และหนี้ สินที่
ไม่ใช่เพื่อค้า ซึ่งได้มีการป้องกันความเสี่ ยงภายในโดยการโอนความเสี่ ยงไปหน่วยงาน Global Markets ซึ่ง
หน่วยงานนี้จะบริ หารความเสี่ ยงรวมกับธุรกรรมเพือ่ ค้าโดยใช้วิธีมูลค่าของความเสี่ยง (Value at Risk: VaR)
ส าหรั บ ความเสี่ ยงที่ เหลือ ที่ ไม่ ไ ด้มี ก ารโอนความเสี่ ย ง เช่ น ความเสี่ ยงด้ านอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ จะใช้วธิ ีการจับคู่เงินลงทุนในสกุลเงินเดียวกัน
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(ก) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัต ราดอกเบี้ย คือความเสี่ ยงของอัต ราดอกเบี้ย ในตลาดที่ ก ารเคลื่ อนไหวในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของธนาคารฯ ความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ย
ของสิ นทรัพย์เปลี่ ยนแปลงไม่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยของการจัดหาเงิน ทุนจากหนี้ สินของธนาคารฯ
หนึ่งในสาเหตุสาคัญของการที่ไม่สอดคล้องเหล่านี้คือความแตกต่างในช่วงเวลาที่กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ของทรัพย์สินและหนี้ สิน ความไม่สอดคล้องดังกล่าวจะมีการจัดการและดูแลโดยธนาคารฯและสานักงาน
ใหญ่ของธนาคารฯซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม ซึ่ งจะดาเนินการตามแนว
ปฏิบตั ิภายในธนาคารฯและจัดการร่ วมกับความเสี่ยงด้านตลาด
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ น ทรัพย์และหนี้ สิน ทางการเงิน ที่มีนัยสาคัญ จาแนกตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอืน่ - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีสุทธิกบั สานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ที่เป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน
รวมหนี้สินทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

66,242

768,629

19,548
517,139

19,548
1,352,010

51,225
117,467

21,814,444
20,482,693
17,706,932
60,772,698

19,027,800
1,876,951
1,054,539
61,164
22,557,141

21,814,444
19,027,800
20,482,693
19,635,108
1,054,539
61,164
83,447,306

26,269,647
700
-

4,020,710
1,501,207
-

5,909,548
56,599
803,046

36,199,905
1,558,506
803,046

-

-

83,626
17,626,013
79,718
1,046,241
889,001

83,626
17,626,013
79,718
1,046,241
889,001

26,270,347

9,939,538
15,461,455

(3,325,404)
23,168,388

6,614,134
64,900,190

รวม
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อนื่ - ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอืน่ - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีสุทธิกบั สานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน
รวมหนี้สินทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

44,286
166,500
207,507
418,293

11,851,540
26,302,873
23,567,839
61,722,252

38,091
599,927
18,175,524
2,146,606
223,007
63,520
21,246,675

38,091
12,495,753
18,175,524
26,302,873
25,880,945
223,007
207,507
63,520
83,387,220

27,348,937
388
-

7,493,517
2,160,551
-

4,836,084
53,858
909,206
16,729,744
438,200
1,017,703

39,678,538
2,214,797
909,206
16,729,744
438,200
1,017,703

27,349,325

9,894,022
19,548,090

(6,535,218)
17,449,577

3,358,804
64,346,992
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ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งคานวณจากวันที่ที่มกี ารกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามสัญญาหรื อวันที่ครบ
กาหนดแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
บัญชีสุทธิกับสานักงานใหญ่และ
สาขาอื่นทีเ่ ป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รวมหนี้สินทางการเงิน

มากกว่า
3 เดือน ถึง 1
ปี

น้อยกว่า
3 เดือน

มากกว่า
1 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

อัตรา
ผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

-

21,761

746,868

-

-

768,629

0.75

-

17,400,682
3,466,031

1,192,134
12,935,275

2,247,399
4,081,387

974,229
-

21,814,444
20,482,693

0.69
1.47

1,319,725
1,319,725

11,565,308
32,453,782

4,646,309
19,520,586

175,590
6,504,376

974,229

17,706,932
60,772,698

1.63

-

2,245,467

271,934

1,503,309

-

4,020,710

0.10

-

-

-

501,207

1,000,000

1,501,207

5.09

25,428
25,428

3,827,476
6,072,943

271,934

6,086,634
8,091,150

1,000,000

9,939,538
15,461,455

0.32
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

824,749

11,851,540
26,302,873

1.22
2.10

574,311
12,670,367

824,749

23,567,839
61,722,252

1.79

1,600

-

-

7,493,517

1.86

466,826

262,020

431,705

1,000,000

2,160,551

7.31

3,076,337
11,035,080

(3,373,009)
(3,109,389)

10,114,574
10,546,279

1,000,000

9,894,022
19,548,090

1.17

น้อยกว่า
3 เดือน

มากกว่า
3 เดือน ถึง 1
ปี

มากกว่า
1 ปี ถึง 5 ปี

-

11,851,540
3,114,895

10,267,173

12,096,056

4,628,125
4,628,125

14,059,126
29,025,561

4,306,277
14,573,450

-

7,491,917

76,120
76,120

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
บัญชีสุทธิกับสานักงานใหญ่และ
สาขาอื่นทีเ่ ป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รวมหนี้สินทางการเงิน

รวม

อัตรา
ผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

มากกว่า 5 ปี
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(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่
มีผลต่อมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน ความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการจัดการร่ วมกับความเสี่ ยงด้านตลาด
ธนาคารฯ บริ หารความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนภายในวงเงิน ที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการควบคุม
ความเสี่ ย งในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังจ ากัด ฐานะเงิน ตราต่ างประเทศสุ ท ธิ ข องเงิน ตรา
ต่ างประเทศแต่ ล ะสกุล เงิน ไว้ที่ ร้ อ ยละ 15 ของเงิน ทุ น ทั้งหมดของธนาคารฯ และจ ากัด ฐานะเงิ น ตรา
ต่างประเทศสุ ทธิของเงินตราต่างประเทศรวมทุกสกุลเงินไว้ที่ร้อยละ 20 ของเงินทุนทั้งหมดของธนาคารฯ
อัตราส่ วนดังกล่าวเป็ นไปตามที่ ธปท. กาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิดา้ นสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ในสกุลเงินตรา
ต่าง ๆ เทียบเท่าเงินบาท เป็ นดังนี้
31 ธันวาคม 2563
ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ - สินทรัพย์ (หนี้สิน)
ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร
อื่น ๆ

(348,462)
(71,755)
(68,074)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
212,954
(109,742)
(101,057)

35.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเป็ นเครื่ องมือของธนาคารฯเพือ่ ให้ธุรกิจสามารถรักษาสภาพคล่องให้
เพียงพอ และมีความสามารถในการชาระเงินคืนตามภาระที่มีภายใต้กรอบเวลาที่กาหนดไว้
ธนาคารฯ สาขาประเทศไทยบริ หารสภาพคล่องตามกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสารองสภาพคล่อง
ตามที่ ธปท. ได้บงั คับใช้ หน่วยงานบริ หารเงิน (Treasury) มีหน้าที่ในการบริ หารสภาพคล่องและความเสี่ยง
จากเงินทุนเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารดอยซ์ แบงก์ ทัว่ โลกตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การบริ หารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง กรอบการบริ หารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุ วัดและจัดการ
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มธนาคารฯ การบริ หารความเสี่ ยงสภาพคล่องจะถูกหารื อในการประชุม
คณะกรรมการสินทรัพย์และหนี้สิน “ALCO” ในประเทศไทย
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แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเริ่ มต้นจากการดาเนิ นการระหว่างวัน (สภาพคล่องในการ
ดาเนินงาน) การจัดการลาดับการชาระเงินประจาวัน การคาดการณ์กระแสเงินสดและการเข้าถึงธนาคารกลาง
รวมไปถึงการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องแบบกลยุทธ์โดยคานึงถึงแหล่งเงินทุนทั้งที่มีหลักประกัน
และไม่มีหลักประกัน และสุดท้าย มุมมองด้านยุทธศาสตร์ในการจัดการสภาพคล่องโดยคานึงถึงระยะเวลา
การครบกาหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดและกลยุทธ์การออกตราสารของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีระบบการรายงานกระแสเงินสดที่ให้ขอ้ มูลการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเป็ นรายวัน
สาหรับการบริ หารความเสี่ยงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
การทดสอบและวิเคราะห์ระดับภาวะวิกฤต (Stress testing) มีบทบาทสาคัญในกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่ องของธนาคารฯ ซึ่ งได้รวมถึงการประเมิน สภาพคล่ องของสิ นทรัพ ย์ เช่น คุณลักษณะของ
สินทรัพย์ของธนาคารฯภายใต้สถานการณ์ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนความต้องการเงินทุนทีอ่ าจเกิดขึ้นจาก
ภาระผูกพันต่าง ๆ
ตามข้อก าหนดในประกาศ ธปท. ที่ สนส.2/2561 ลงวัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ ธนาคารฯ
เปิ ดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR) ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารฯ โดยธนาคารฯได้เปิ ดเผยข้อมูล
LCR ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ที่ “www.db.com/thailand”
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกาหนด
ของสัญญา สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
สินทรัพย์อนื่ - ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์(1)
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้การค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีสุทธิกบั สานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่
เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รวมหนีส้ ินทางการเงิน
ส่ วนต่างสภาพคล่องสุทธิ
ภาระผูกพันจากการให้สินเชื่อ
(1)

น้อยกว่า
3 เดือน

31 ธันวาคม 2563
มากกว่า
มากกว่า
3 เดือน
1 ปี
ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

รวม

583,381

21,761

746,868

-

-

19,548
-

19,548
1,352,010

528,894
1,112,275

17,400,682
4,519,900
3,466,031
13,378,529
1,054,539
9,357
39,850,799

1,192,134
5,064,581
12,935,275
4,660,067
45,213
24,644,138

2,247,399
7,175,760
4,081,387
176,305
5,602
13,686,453

974,229
2,267,559
992
3,242,780

891,313
910,861

21,814,444
19,027,800
20,482,693
19,635,108
1,054,539
61,164
83,447,306

32,179,195
57,299
803,046

2,245,467
-

271,934
-

1,503,309
501,207
-

1,000,000
-

-

36,199,905
1,558,506
803,046

630

83,626
4,764,670
3,867
1,046,241
2,798

4,151,626
11,731
36

7,049,993
54,197
169,313

1,574,808
9,923
716,224

-

83,626
17,541,097
79,718
1,046,241
889,001

(3,299,976)

3,827,476

-

6,086,634

-

-

6,614,134

29,740,194

11,974,145

4,435,327

15,364,653

3,300,955

-

64,815,274

(28,627,919)

27,876,654

20,208,811

(1,678,200)

(58,175)

910,861

18,632,032

-

7,483,851

3,639,715

3,750,120

1,342,058

6,714,909

22,930,653

หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์แสดงยอดก่อนรวมประมาณการหนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์ทางการเงิน
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(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันของ
ตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์(1)
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีสุทธิกับสานักงานใหญ่และสาขาอื่น
ที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รวมหนี้สินทางการเงิน
ส่ วนต่างสภาพคล่องสุ ทธิ
ภาระผูกพันจากการให้สินเชือ่
(1)

น้อยกว่า
3 เดือน

31 ธันวาคม 2562
มากกว่า
มากกว่า
3 เดือน
1 ปี
มากกว่า
ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

642,810 11,852,943
- 3,163,317 3,262,193 9,111,279
- 3,114,895 10,267,173 12,096,056

ไม่มกี าหนด
ระยะเวลา

รวม

2,638,735
824,749

38,091
38,091
- 12,495,753
- 18,175,524
- 26,302,873

577,717
-

-

4,227,958 25,880,945
223,007

207,507
208
6,975
5,673
49,085
1,417,432 34,538,493 17,866,046 21,834,137

1,579
3,465,063

207,507
63,520
4,266,049 83,387,220

431,705
8,697,170
163,786

1,000,000
2,084,281
636,862

- 39,678,538
- 2,214,797
909,206
- 16,643,946
438,200
- 1,017,703

(6,459,097) 3,076,336 (3,373,009) 10,114,574
26,689,376 14,555,169
(111,729) 19,407,235
(25,271,944) 19,983,324 17,977,775 2,426,902

3,721,143
(256,080)

566,907 16,177,356
223,007

32,185,021
54,246
909,206
-

-

7,491,917
466,826
3,002,516
438,200
79,374

309,010

4,331,007
-

1,600
262,020
2,859,979
137,681

663,500

2,140,063

51,550

- 3,358,804x
- 64,261,194
4,266,049 19,126,026
13,944,277 17,108,400

หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์แสดงยอดก่อนรวมประมาณการหนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์ทางการเงิน
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36. มูลค่ ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีสิน ทรัพย์และหนี้ สิน ทางการเงิน ที่ว ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด จาหน่ ายแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อ
ขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
หนี้สินอนุพนั ธ์ทางการเงิน (ก่อนรวมประมาณการ
หนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์)
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อ
ขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ ายแต่ต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
หนีส้ ินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ ายแต่ต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีสุทธิกับสานักงานใหญ่และสาขาอื่น
ที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

-

21,814,444

-

21,814,444

21,814,444

-

11,512,925

-

11,512,925

11,512,925

-

7,514,875
20,479,321

-

7,514,875
20,479,321

7,514,875
20,479,321

-

83,626

-

83,626

83,626

-

9,856,590

-

9,856,590

9,856,590

-

7,684,507

-

7,684,507

7,684,507

19,548
-

1,054,539
-

1,351,991
19,360,163
61,164

19,548
1,351,991
19,360,163
1,054,539
61,164

19,548
1,351,991
19,360,163
1,054,539
61,164

803,046
-

79,718
1,046,241
-

36,199,905
1,558,506
889,001

36,199,905
1,558,506
803,046
79,718
1,046,241
889,001

36,199,905
1,558,506
803,046
79,718
1,046,241
889,001

-

-

6,614,134

6,614,134

6,614,134
(หน่วย: พันบาท)
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31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อ
ขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
เงินลงทุน
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินอนุพนั ธ์ทางการเงิน (ก่อนรวมประมาณการ
หนี้สินสาหรับอนุพนั ธ์)
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อ
ขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ ายแต่ต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
ลูกหนี้ตามสัญญาหลักประกันของอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
หนีส้ ินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ ายแต่ต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บัญชีสุทธิกับสานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติ
บุคคลเดียวกัน

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

-

10,206,162

-

10,206,162

10,206,162

-

7,969,362
26,302,873

-

7,969,362
26,302,873

7,969,362
26,302,873

-

8,035,748

-

8,035,748

8,035,748

-

8,608,198

-

8,608,198

8,608,198

38,091
-

223,007
207,507
-

12,478,238
25,555,626
63,520

38,091
12,478,238
25,555,626
223,007
207,507
63,520

38,091
12,478,238
25,555,626
223,007
207,507
63,520

909,206
-

438,200
-

39,678,538
2,214,797
1,017,703

39,678,538
2,214,797
909,206
438,200
1,017,703

39,678,538
2,214,797
909,206
438,200
1,017,703

-

-

3,358,804

3,358,804

3,358,804
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ธนาคารฯมีการประมาณการมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะอันสั้นหรื อสินทรัพย์ทางการเงินที่มกี ารคิดดอกเบี้ยใน
อัตราเทียบเคีย งกับตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์) ลูกหนี้ /
เจ้าหนี้จากการค้าหลักทรัพย์ ลูกหนี้ ตามสัญญาหลักประกันของอนุพนั ธ์ สินทรัพย์อื่น หนี้สินจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หนี้สินตามสัญ ญาเช่า และหนี้สิน อื่น มูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ที่ใช้อตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยบ่อย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญในความเสี่ ยงของการให้สิน เชื่อ ถือตาม
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
และมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยภายใน 1 ปี ของวันทีร่ ายงาน ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
รายงาน ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ใช้อตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่อื่น ๆ ประมาณ
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยปั จจุบนั ที่คิดกับเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้ทมี่ ีคุณภาพความเสี่ ยงของการให้สินเชื่อทีค่ ล้ายกัน
(ค) เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝาก (รวมเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน) ประเภทเมื่อทวงถาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และบัตรเงินฝากและเงินรับฝากประเภทที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงทีแ่ ละ
มีวนั ครบกาหนดภายใน 1 ปี นับจากวันที่ในรายงาน ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน
สาหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากอื่นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่คานวณหามูลค่ายุติธรรมโดยวิธีการหา
ส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยในปั จจุบนั กับจานวนของเงินฝากที่คาดว่าจะครบกาหนด
ในแต่ละเดือน
(ง) สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน/เงินลงทุน
มูลค่ายุ ติธรรมของเงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ ค านวณโดยใช้สูตรที่ก าหนดโดย ธปท. โดยใช้อัต รา
ตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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(จ) สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้จากแหล่งข้อมูลในตลาดที่เป็ นอิสระและเชื่อถือได้ ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของข้อมูลเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ณ วันทีว่ ดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน สะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุ ง
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาตามความเหมาะสม
(ฉ) บัญชีสุทธิกบั สานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
มูลค่ายุติธรรมแสดงโดยประมาณตามจานวนเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากยอด
คงค้างระหว่างกันส่ วนใหญ่ คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงกับอัต ราตลาด หรื อมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ทมี่ ีอายุการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ไม่เกินหนึ่งปี หรื อเป็ นยอดคงค้างที่เกิดจากรายการ
ระหว่างกันทีม่ ีกาหนดชาระแบบเมื่อทวงถามหรื อครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ธนาคารฯไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
ธนาคารฯ ได้มีก ารจัด ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ปี ก่อนเพื่ อให้สอดคล้องกับการจัด
ประเภทรายการบัญชี ในปี ปั จจุบนั การจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวไม่มผี ลต่อกาไรสุ ทธิหรื อส่วนของ
สานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกันทีเ่ คยรายงานไว้ รายการที่มีการจัดประเภทใหม่สรุ ปได้
ดังนี้

หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่จดั ประเภทใหม่
ตามทีเ่ คยรายงานไว้
16,729,744
16,643,946
85,798
105,210
97,426
1,475,375
1,483,159

38. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยผูบ้ ริ หารของธนาคารฯเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
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