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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้บริหารธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร บีเอ็นพี พารี บาส์ สาขากรุ งเทพฯ (“ธนาคาร”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ อื่น
งบแสดงการเปลี ่ ย นแปลงส่ ว นของสํา นัก งานใหญ่แ ละสาขาอื ่ น ที ่ เ ป็ นนิ ติ บุค คลเดี ย วกัน และ
งบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของธนาคาร บีเอ็นพี พารี บาส์ สาขากรุ งเทพฯ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และผลการดํา เนิ น งาน และกระแสเงิ น สดสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในวรรคความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มี ค วามเป็ นอิ สระจากธนาคารตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของธนาคารใน
การดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องใน
งบการเงิ น หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ธนาคารต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ลว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

กรทอง เหลืองวิไล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210
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ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

2562

2561

889
1,818,959
23,506,901
22,709,965

299
500,042
14,436,242
16,831,281

7,255,153
13,334
7,268,487
(4,247)
(72,605)
7,191,635
23,146
6,776
19,036
4,386,664
2,469,188
23,499
8,163
62,164,821

9,071,693
13,504
9,085,197
(5,769)
(90,739)
8,988,689
18,824
9,158
26,238
9,175,505
850,549
11,886
33,272
50,881,985

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

2562

2561

19
20

19,845,368
5,750,306
36,008
411,280
20,508,966
66,628
4,345,170
161,550
28,204
51,153,480

14,342,561
488,498
39,788
420,217
11,595,388
42,086
9,513,292
111,673
8,640
30,950
36,593,093

9,311,042
(656,054)
8,654,988
1,733,676

9,311,042
(149,371)
9,161,671
4,775,282

2,931
619,746
11,011,341

28
351,911
14,288,892

62,164,821

50,881,985

หนีส้ ิ นและส่ วนของสํ านักงานใหญ่ และสาขาอืน่
ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่ วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
เงินทุนสุ ทธิเพื่อดํารงสิ นทรัพย์ตามกฎหมาย
รายการปรับปรุ งจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
บัญชีกบั สํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน - สุ ทธิ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่น
ที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
กําไรสะสม
รวมส่ วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของสํ านักงานใหญ่ และสาขาอืน่
ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21
10
22

7.2

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุ ทธิจากเครื่ องมือทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายปันส่ วนจากสํานักงานใหญ่
ปันส่ วนค่าใช้จ่ายจากเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

หมายเหตุ

2562

2561

28
29

833,762
(685,513)
148,249
100,610
(33,145)
67,465
801,227
(8,529)
1,008,412

611,551
(627,246)
(15,695)
104,269
(41,909)
62,360
669,343
(5,550)
710,458

289,017
46,046
15,291
69,147
59,681
179,148
658,330
(5,500)
355,582
(82,192)
273,390

293,947
45,447
13,421
65,136
199,482
141,739
759,172
8,500
(57,214)
3,688
(53,526)

30
31
32

35

24
24
35
33
34

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

รายการที่ไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

2561

11.2
11.2

3,629
(726)
2,903

(5,523)
1,105
(4,418)

22.1

(6,945)
1,390
(5,555)
(2,652)
270,738

6,796
(1,359)
5,437
1,019
(52,507)

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของสํ านักงานใหญ่ และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
เงินทุนสุ ทธิ
เพือ่ ดํารง
สิ นทรัพย์
ตามกฎหมาย

บัญชีกบั สํ านักงาน
ใหญ่ และสาขาอืน่ ที่
เป็ นนิตบิ ุคคล
เดียวกัน - สุ ทธิ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
โอนกําไรสะสมให้สาํ นักงานใหญ่
รายการกับธนาคารที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของสํานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รายการปรับปรุ งจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
11.2
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9,184,389
126,653
28,286
(177,657)
(149,371)
9,161,671

334,062
-

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของสํ านักงานใหญ่
และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
กําไร (ขาดทุน)
รวมองค์ ประกอบอืน่ ของ
จากการวัดมูลค่ า
ส่ วนของสํ านักงานใหญ่
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ น
นิตบิ ุคคลเดียวกัน
4,446
4,446
-

4,441,220

-

-

4,775,282

-

(4,418)
28

กําไรสะสม

525,414
(125,414)
-

(4,418)
28

(53,526)
5,437
351,911

รวม

10,048,311
126,653
(125,414)
4,441,220
28,286
(177,657)
(149,371)
(53,526)
1,019
14,288,892

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของสํ านักงานใหญ่ และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
เงินทุนสุ ทธิ
เพือ่ ดํารง
สิ นทรัพย์
ตามกฎหมาย

บัญชีกบั สํ านักงาน
ใหญ่ และสาขาอืน่ ที่
เป็ นนิตบิ ุคคล
เดียวกัน - สุ ทธิ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
โอนกําไรสะสมให้สาํ นักงานใหญ่
รายการกับธนาคารที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของสํานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รายการปรับปรุ งจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
11.2
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9,311,042
(149,371)
(506,683)
(656,054)
8,654,988

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของสํ านักงานใหญ่
และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
กําไร (ขาดทุน)
รวมองค์ ประกอบอืน่ ของ
จากการวัดมูลค่ า
ส่ วนของสํ านักงานใหญ่
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ น
นิตบิ ุคคลเดียวกัน

4,775,282
-

28
-

-

(3,041,606)

-

-

1,733,676

-

2,903
2,931

28

กําไรสะสม

351,911
-

2,903
2,931

273,390
(5,555)
619,746

รวม

14,438,263
(3,041,606)
(149,371)
(506,683)
(656,054)
273,390
(2,652)
11,011,341

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายการตัดจําหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ส่ วนเกินหรื อส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสุ ทธิ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงินสุ ทธิ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเครื่ องมือทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน

15 และ 16
33

22
28
29

2562

2561

355,582

(57,214)

10,399
(5,500)
23,677
(175,042)
(506,683)

9,223
8,500
26,115
(46,128)
202
(177,657)

(157,081)

(3,961,290)

(8,937)
17,830
20,409
(833,762)
685,513
816,222
(687,299)
(50,689)

(11,916)
5,362
(611,551)
627,246
639,310
(643,409)
-

(495,361)

(4,193,207)

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
บัญชีกบั สํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกันสุ ทธิ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

22

2562

2561

(1,300,206)
(6,884,207)
1,815,017
4,788,842
(1,618,639)
25,109

3,894,425
523,983
(1,175,967)
(5,305,809)
29,219
(17,268)

5,502,807
5,261,808
(3,781)
(233)
(5,168,122)
19,148
(8,640)
(2,746)
(2,940,230)
(1,009,434)

(1,209,063)
(1,270,151)
(5,271)
(211,106)
(155)
5,853,937
(5,992)
(3,117)
12,888
4,481,505
1,398,851

(22,423,482)
23,584,000

(22,258,010)
20,905,000

(12,339)
1,148,179

(12,906)
(1,365,916)

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื สาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
โอนกําไรสะสมให้สาํ นักงานใหญ่
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
บัญชีกบั สํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
8

2562

2561

138,745
143,062
281,807

126,653
(125,414)
1,239
34,174
108,888
143,062

889
44,808
236,110
281,807

299
19,418
123,345
143,062

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
ธนาคาร บี เอ็นพี พารี บาส์ สาขากรุ งเทพฯ (“ธนาคาร”) เป็ นส่ วนงานหนึ่ งของธนาคาร บี เอ็นพี พารี บาส์
ซึ่ งเป็ นธนาคารที่ จดทะเบี ยนในประเทศฝรั่ งเศส (“สํานักงานใหญ่ ”) และมี ที่อยู่ที่ได้จดทะเบี ยนเป็ นสาขา
ในประเทศไทยไว้อยูท่ ี่ช้ นั 29 ตึกอับดุลราฮิม เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุ งเทพมหานคร
ธนาคารดําเนิ นงานกิจการสาขากรุ งเทพฯ โดยธนาคารได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2539

2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 ธนาคารจัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีท่ีรับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของธนาคารได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง “การนําเสนอ
งบการเงิน” รวมทั้งวิธีการปฏิบตั ิ นโยบายและการแสดงรายการตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย
(“ธปท.”) เรื่ อง “การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิ ชย์และธนาคารโฮลดิ้ ง
ที่เป็ นธนาคารแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558”
2.3 งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชี
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี ธนาคารได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ ง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รั บ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของธนาคาร
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ผูบ้ ริ หารของธนาคารจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิน
ของธนาคารเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของธนาคาร
ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของธนาคารในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเงินได้
ของเงินปั นผลในกําไรหรื อขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นให้สอดคล้อง
กับ การรั บ รู ้ รายการหรื อเหตุ ก ารณ์ ในอดี ตที่ ก่ อให้เกิ ด กําไรที่ ส ามารถจัด สรรได้ สถานการณ์
ดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใช้กบั กําไรที่สามารถจัดสรรได้
และกําไรที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ทั้งนี้ กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับภาษีเงินได้
ที่เป็ นผลมาจากเงินปั นผลที่รับรู ้ในหรื อหลังวันต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ
และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี อธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับต้นทุนบริ การในอดีตหรื อผลกําไร
หรื อขาดทุ น จากการจ่ ายชํ าระผลประโยชน์ คํา นวณจากการวัด มู ล ค่ าหนี้ สิ น (สิ นทรั พ ย์)
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ โดยใช้ขอ้ สมมติที่เป็ นปั จจุบนั และเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ที่นาํ เสนอ
กับสิ นทรัพย์โครงการ ทั้งก่อนและหลังการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรื อการจ่าย
ชําระผลประโยชน์ โดยกิ จ การต้อ งไม่ ค าํ นึ งถึ งผลกระทบของเพดานสิ น ทรั พ ย์ (อาจเกิ ด ขึ้ น
เมื่ อโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นส่ วนเกิ น) มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้ใช้
วิธีเปลี่ยนทันที เป็ นต้นไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบังคับใช้เฉพาะเรื่ องการแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการลง หรื อการจ่ายชําระผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในหรื อหลังวันต้นงวด
ของงบการเงินประจําที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ บงั คับใช้ครั้งแรก และสามารถถือปฏิบตั ิก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญ ชี ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ น้ ี อธิ บ ายให้ ชัด เจนว่ า หากมี ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ที่ กู้ม า
โดยเฉพาะหลังจากสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขนั้นอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะ
ขาย เงินกูย้ ืมดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินที่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปเพื่อคํานวณอัตราการ
ตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ของเงินที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้
กําหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้ จะนํามาแทนมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
ผูบ้ ริ หารของธนาคารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของธนาคารในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบตั ิ
ในงบการเงินทั้งทางด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ นาํ มาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับ เรื่ อ งสั ญ ญาเช่ าเมื่ อ มี ผ ลบังคับ ใช้ ได้แ ก่ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 17 เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า
การตี ความมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 15 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน - สิ่ งจู งใจที่ ให้แ ก่ ผูเ้ ช่ า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สําหรับการบัญชีทางด้านผูเ้ ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ น
สาระสําคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้รายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลสําหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า อย่างไรก็ตาม การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17
ผูบ้ ริ หารของธนาคารอยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของธนาคารในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
3.1 การรับรู ้รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
ธนาคารรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง แต่จะหยุดรับรู ้ตามเกณฑ์น้ ี เมื่อเงินให้สินเชื่ อหรื อ
ดอกเบี้ยค้างชําระนานเกินกว่าสามเดือนหรื อมีความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับการชําระหนี้ โดยจะรับรู ้
เมื่อได้รับชําระเงิน
เมื่อธนาคารหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ธนาคารรับรู ้รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยพิจารณาถึงจํานวนเงิน
ที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ธนาคารคาดว่ามีสิทธิ ได้รับจากการให้บริ การนั้น ๆ ระยะเวลาในการรับรู ้
จะขึ้ นอยู่กับการที่ ธนาคารได้ปฏิ บ ัติ ตามภาระที่ ต ้องปฏิ บ ัติ โดยการให้ บริ การดังกล่ าวกับลู กค้า
ตลอดช่วงระยะเวลา หรื อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
3.2 การรับรู ้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ธนาคารรับรู ้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื และเงินรับฝากเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินด้วยยอดสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมตามสัญญาที่เป็ นคู่คา้ เดี ยวกันและวันครบกําหนดสัญญา
วันเดียวกัน และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นเพื่อการป้ องกันความเสี่ ยงถูกใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงของธนาคาร
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยการทําธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ กําไรหรื อขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะถูกรับรู ้ให้สอดคล้องกับการรับรู ้รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายของรายการที่ถูกป้ องกันความเสี่ ยง (Hedged Item) กรณี ธนาคารรับรู ้รายการที่ถูกป้ องกัน
ความเสี่ ยงตามเกณฑ์คงค้าง ตราสารอนุ พ นั ธ์ที่ ใช้ป้ องกัน ความเสี่ ยงจะรั บ รู ้ ต ามเกณฑ์คงค้าง
เช่นเดียวกัน
ตราสารทางการเงินแบบผสม (Hybrid Instrument) ประกอบด้วยตราสารทางการเงินหลักที่ไม่ใช่
ตราสารอนุพนั ธ์ (Host contract) และตราสารอนุพนั ธ์แฝง (Embedded Derivative) ธนาคารบันทึก
ตราสารทางการเงินหลักโดยใช้หลักการบัญชีตามประเภทของตราสารทางการเงินหลัก ตราสารอนุพนั ธ์
แฝงถูกแยกออกจากตราสารทางการเงินหลัก และวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์แฝงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังนี้
1. ลักษณะเชิ งเศรษฐกิจและความเสี่ ยงของตราสารทางการเงินหลักและตราสารอนุ พนั ธ์แฝง
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
2. ตราสารอนุพนั ธ์แฝงที่แยกออกมาต้องมีคุณลักษณะครบถ้วนของตราสารอนุพนั ธ์
3. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ได้ถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หากตราสารอนุ พ ัน ธ์ แ ฝงไม่ ถู ก แยกและในกรณี ที่ ธ นาคารไม่ ส ามารถกําหนดมู ล ค่ ายุติ ธรรม
ที่ น่ าเชื่ อถื อของตราสารอนุ พ นั ธ์แฝงได้ ธนาคารจะบัน ทึ ก บัญ ชี ตราสารทางการเงิน แบบผสม
ทั้งสัญญาโดยใช้หลักการบัญชีตามประเภทของตราสารทางการเงินหลัก
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ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ธนาคารเลือกที่จะใช้วิธีการวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
(Fair Value Option) สําหรั บเงิ นรั บฝากและเงิ นกู้ยืมที่ มีอนุ พ นั ธ์ แฝง โดยการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมจะถูกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนรับรู ้และตัดรายการในงบการเงิน ณ วันที่คู่สญ
ั ญาทั้งสองทําการตกลงซื้อขาย (Trade Date)
การจัดประเภทเงินลงทุน
ธนาคารได้จดั ประเภทเงิ น ลงทุ น ในหลักทรั พ ย์ออกเป็ น หลักทรั พ ย์เพื่ อค้า หลักทรั พ ย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ ท่ี ถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทัว่ ไป หลักทรัพย์ที่ซ้ื อมาเพื่อหวังกําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นได้ถูกจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า เงินลงทุนที่ไม่ระบุช่วงเวลา
ที่แน่ นอนซึ่ งอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับได้ถูกจัดประเภทเป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนที่มีอายุคงที่ซ่ ึ งธนาคารตั้งใจและมีความสามารถถือจนครบกําหนด
ได้ถูกจัดประเภทเป็ นตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดได้
ถูก จัด ประเภทเป็ นเงิน ลงทุน ทัว่ ไป ธนาคารกําหนดการจัด ประเภทเงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์
เมื่อซื้อและประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสมํ่าเสมอ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมแสดง
เป็ นกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุน
หลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยราคายุติธรรมปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมแสดงเป็ นกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารหนี้ ที่ธนาคารตั้งใจจะถือไว้จนครบกําหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ปรับลดด้วยค่าเผือ่
การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็ นหลักทรั พย์ทวั่ ไป และ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้าและเผือ่ ขาย จะคํานวณโดยใช้ราคา
เสนอซื้ อสุ ดท้ายของตราสารหนี้ น้ นั ณ สิ้ นวันทําการของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดคํานวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ สิ้ นวันทําการของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ธนาคารจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น
ถ้าราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้น
บันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที
เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนชนิ ดเดียวกันมีการจําหน่ ายเพียงบางส่ วนราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายคํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมู ลค่ายุติ ธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุติ ธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะโอนไปรับรู ้ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนจากการดําเนินงานเมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ที่ จะถื อจนครบกําหนดแสดงมู ลค่ าตามวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย ธนาคาร
ตัดบัญชี ส่ วนเกิ นหรื อรั บรู ้ ส่ วนตํ่ากว่ามู ลค่ าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งซึ่ งจํานวนที่
ตัดจําหน่ายหรื อรับรู ้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ธนาคารบันทึ กการเปลี่ยนแปลงประเภทจากหลักทรัพย์เผื่อขายไปเป็ นตราสารหนี้ ที่จะถื อจนครบ
กําหนดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน กําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสาร
หนี้ นั้นซึ่ งแสดงไว้ในองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของสํานักงานใหญ่ และสาขาอื่ นที่ เป็ นนิ ติบุคคล
เดียวกันจะถูกตัดจําหน่ ายตลอดอายุที่เหลืออยู่ของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งหรื อ
วิธีอื่นที่ให้ผลไม่ต่างกัน
3.5 เงินให้สินเชื่อและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้สินเชื่อแสดงตามจํานวนเงินที่ให้สินเชื่อคงเหลือ
ค่ าเผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ มี ไ ว้เผื่อ ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารอาจไม่ ไ ด้รับ ชําระหนี้ จากเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนี้ จะเพิ่มขึ้นด้วยหนี้ สงสัยจะสู ญที่สาํ รองเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และลดลงด้วย
หนี้ สูญที่ตดั จําหน่ ายสุ ทธิ จากหนี้ สูญได้รับคืน ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนี้ เป็ นจํานวนที่ประมาณขึ้น
จากประสบการณ์การเก็บหนี้ ในอดีต และการประเมินของฝ่ ายบริ หารของธนาคารว่าจํานวนเท่าใด
จึงจะเพียงพอสําหรับหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั สําหรับลูกหนี้
แต่ละรายและลูกหนี้โดยรวม
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3.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารบันทึกสิ นทรัพย์หรื อหุ ้นทุนที่ได้รับโอนจากการชําระหนี้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
หรื อหุ ้นทุนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) หรื อเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ย
ค้างชําระ) แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ในกรณี ที่การปรับโครงสร้างหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในลูกหนี้ หลังการปรับโครงสร้างหนี้ คาํ นวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่
จะได้รับในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยขั้นตํ่าสําหรั บเงิน ให้กู้ระยะยาว (MLR) ณ วันปรั บ
โครงสร้างหนี้
ผลขาดทุนที่เกิ ดจากการปรับโครงสร้างหนี้ สุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันทีที่เกิดขึ้น
ค่าธรรมเนี ยมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ได้บนั ทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
3.7 ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่ ว นปรั บ ปรุ งอาคารเช่ าและอุ ปกรณ์ แสดงในราคาทุ นหั กด้วยค่ าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุ น
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ ง
ตามความเหมาะสม เมื่ อต้น ทุ น นั้ นเกิ ด ขึ้ น และคาดว่าจะให้ ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต
แก่ ธนาคารและต้น ทุ น ดังกล่ าวสามารถวัด มู ลค่ าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ โดยจะตัด มู ลค่ าตามบัญ ชี
ของชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนออก สําหรั บค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาอื่นๆ ธนาคารจะรั บรู ้ ตน้ ทุ น
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์
ดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

5 ปี
3 - 5 ปี

ธนาคารได้มี การทบทวนและปรั บ ปรุ งมู ลค่ าคงเหลื อและอายุการให้ ป ระโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์
ให้เหมาะสม ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคือสิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ซ้ื อมาบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณ
จากต้นทุนในการได้มาและการดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้
ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
3.9 สัญญาเช่าดําเนินงาน - ทางด้านผูเ้ ช่า
สัญญาเช่ าสิ นทรัพย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ตกอยู่กบั
ผูใ้ ห้ เช่ าจะจัด เป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน เงิ นที่ ต ้องจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานจะบันทึ กใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
3.10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สําหรับวัตถุประสงค์ในการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
เงินสด บัญชี ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน บัญชี กบั สํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิ ติบุคคล
เดียวกันที่มีระยะเวลาครบกําหนดเท่ากับหรื อน้อยกว่า 3 เดือน
3.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารแปลงค่ ารายการที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างปี เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์ หนี้ สินและเงินทุนสุ ทธิ เพื่อดํารงสิ นทรัพย์
ตามกฎหมายที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคารแห่ งประเทศไทย
กําไรและขาดทุนจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.12 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อธนาคารมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลง
ที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ งผลให้ธนาคารต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่าย
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู ้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
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ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ ธนาคารกําหนดความน่ าจะเป็ นที่ธนาคาร
จะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของ
ภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรั พยากรเพื่อชําระ
ภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
ธนาคารจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้อง
นํามาจ่ ายชําระภาระผูกพัน โดยใช้อ ัตราก่ อนภาษี ซ่ ึ งสะท้อนถึ งการประเมิ นสถานการณ์ ตลาด
ในปั จ จุ บ ัน ของมู ล ค่ าของเงิ น ตามเวลาและความเสี่ ย งเฉพาะของหนี้ สิ น ที่ ก ําลังพิ จ ารณาอยู่
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนด
การจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของธนาคาร
และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงินสะสม
เข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากธนาคาร เงิ นจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึ ก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิ ด
รายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ระยะยาว
ธนาคารจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานซึ่ งได้แก่ โครงการผลประโยชน์เมื่ อเกษี ยณอายุเพื่อจ่าย
ให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนอายุงาน
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานคํานวณโดยผูช้ าํ นาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit
ตามเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็ นการประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั
ของกระแสเงิ น สดที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายในอนาคตและคํานวณคิ ด ลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ ยของ
พัน ธบัตรรั ฐ บาลที่ มี ก าํ หนดเวลาใกล้เคี ยงกับ ระยะเวลาของหนี้ สิ น ดังกล่ าวโดยประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก
อัตราการตาย อายุงานและปั จจัยอื่น
กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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3.14 การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์หมายถึงรายการจ่ายผลตอบแทนซึ่ งอ้างอิงมูลค่าจากราคาหุ น้ ของ
ธนาคารบีเอ็นพี พารี บาส์ (สํานักงานใหญ่) ธนาคารให้สิทธิ การจ่ายผลตอบแทนนี้ แก่พนักงาน
ในรู ปแบบของการจ่ายโบนัสโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องจะถูกรับรู ้ทนั ทีในปี ที่พนักงานให้บริ การตามเงื่อนไข ยกเว้นกรณี การจ่าย
มี เ งื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การที่ พ นัก งานต้อ งเป็ นพนัก งานของธนาคารในช่ ว งเวลาที่ กาํ หนด
การให้บริ การและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้โดยการเฉลี่ยตามระยะเวลาดังกล่าว
3.15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่า ใช้จ่า ยภาษีเ งิน ได้ป ระกอบด้ว ยจํา นวนรวมของภาษีเ งิน ได้ใ นปี ปั จ จุบ นั และภาษีเ งิน ได้
รอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
สําหรับปี กํา ไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เนื่ อ งจากกําไรทางภาษี ไม่ ได้รวมรายการที่ ส ามารถถื อเป็ นรายได้ห รื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี ในปี ก่ อนๆ และไม่ไ ด้ร วมรายการที่ไ ม่ส ามารถถือ เป็ นรายได้ห รื อ
ค่า ใช้จ ่า ยทางภาษี ภาษีเงิน ได้ใ นงวดปั จ จุ บ ัน คํา นวณโดยใช้อ ัต ราภาษี ณ วัน ที่ ใ น
งบแสดงฐานะการเงิน
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นการรั บรู ้ ผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้
ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวทุ กรายการ และรั บรู ้ สิน ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี
สําหรั บ ผลแตกต่ างชั่ว คราวเท่ าที่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษี จ ะมี
จํานวนเพียงพอ ที่ จะนําผลแตกต่ างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมี การทบทวน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทํา
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
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ธนาคารคํานวณมู ลค่าสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ด้วยอัตราภาษี
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่คาดว่า
จะจ่ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
รายการสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิน ภาษี เงิ น ได้ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่ อธนาคาร
มีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกันและธนาคาร
ตั้งใจจะชําระหนี้ สินดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับชําระสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในเวลาเดี ย วกัน และทั้ง สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
ธนาคารแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรื อรายได้ภาษีเงิน ได้ที่เกี่ยวข้องกับกําไร
หรื อขาดทุนไว้ในงบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น รายการภาษีเงิน ได้
ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิ ติบุคคลเดียวกัน ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของสํานักงานใหญ่
และสาขาอื่นที่เป็ นนิ ติบุคคลเดียวกัน ในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติม
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและ
อยู่บ นพื้ น ฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ ถึงเหตุ การณ์
ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ในการประเมิ น มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของตราสารอนุ พ ัน ธ์ ทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดุ ลยพิ นิ จใน
การประมาณมู ลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พ นั ธ์ ท างการเงิ น โดยใช้เทคนิ ค การประเมิ น มู ลค่ า
หลากหลายวิธี ซึ่ งตัว แปรที่ ใช้ในการคํานวณมาจากการเที ยบเคี ย งกับ ตัว แปรที่ มี อ ยู่ในตลาด
โดยคํานึ งถึงอายุของตราสาร อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อัตราความผันผวน
ของตลาด เป็ นต้น
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การด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ธนาคารได้กาํ หนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและสํารองสําหรับภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ เงินให้สินเชื่ อและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ซึ่ งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี้
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญและสํารองสําหรับภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็ นผลมาจาก
การที่ธนาคารได้ประเมินมูลค่าหลักประกันหรื อกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่ งการประเมินนั้น
อยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน
ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชําระหนี้ การพิจารณาแนวโน้มตลาดและภาวะเศรษฐกิจ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์บาํ เหน็จพนักงาน
ธนาคารมีขอ้ ผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่ พนักงานหลังเกษียณอายุ มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สิน
ผลประโยชน์พนักงานที่ใกล้เกษียณอายุได้ถูกรับรู ้รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยการคํานวณ
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตด้วยอัตราคิดลด สมมติฐานที่ใช้
ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุ ทธิ ประจําปี ได้รวมถึงเงินเดือน จํานวนปี ที่พนักงาน
ทํางานให้ธนาคาร ซึ่งจะได้รับเมื่อสิ้ นสุ ดการทํางานและอัตราดอกเบี้ย
กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ การในอดี ตที่เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้
4.2 การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริ หารทุนของธนาคารนั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุ ดต่อธนาคารและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้
เสี ยอื่น และให้เป็ นไปตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
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5.

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
5.1 ปั จจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
การบริ หารความเสี่ ยงถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญในการดําเนิ นธุ รกิจการธนาคาร ขั้นตอนและกระบวน
การปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้งองค์กรของกลุ่มบีเอ็นพี พารี บาส์ถูกกําหนดให้สนับสนุนการบริ หารความเสี่ ยง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กลุ่มงานบริ หารความเสี่ ยง (Group Risk Management “GRM”) ของธนาคาร
มีหน้าที่หลักในการควบคุมและวัดผลความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ในระดับภาพรวม ซึ่ งกลุ่มงานบริ หาร
ความเสี่ ยงนี้จะถูกแยกเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นและรายงานผลโดยตรงต่อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ สําคัญ ภายในธนาคารสอดคล้องกับกฎระเบี ยบข้อบังคับของ
หน่วยงานกํากับดูแล
5.1.1 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงที่ ธนาคารจะเกิ ด ความสู ญ เสี ยทางเศรษฐกิ จจาก
เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ (ทั้งที่มีอยู่แล้วในปั จจุบนั หรื อมีโอกาสที่จะเกิ ดจากภาระผูกพัน
ของธนาคาร) อัน เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพเครดิ ตของลูก หนี้ ที่ มีแนวโน้ม
จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามสัญญา องค์ประกอบที่สาํ คัญของการประเมินคุณภาพ
ด้านเครดิตควรรวมถึงโอกาสความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้ จะไม่สามารถชําระเงินตามสัญญา
และจํานวนเงินให้กยู้ มื ที่ธนาคารคาดว่าจะเรี ยกคืนได้เมื่อลูกหนี้ผดิ นัดชําระหนี้
ความเสี่ ยงของคู่สัญญา (Counterparty risk) คือความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในตลาดซื้ อ
ขายแลกเปลี่ ย น การลงทุ น และ/หรื อ การชําระราคา ซึ่ งทําให้ ธ นาคารมี โ อกาสเสี่ ย ง
ที่คู่สัญญาที่เข้าทําธุ รกรรมด้วยกันจะไม่สามารถชําระเงินตามสัญญาได้ (Bilateral risk)
มูลค่าของความเสี่ ยงนั้นอาจจะผันแปรไปตามเวลาโดยขึ้นกับผลกระทบของหน่วยวัดด้านตลาด
(Market Parameter) ที่มีต่อมูลค่าของธุรกรรมนั้นๆ (relevant market instrument)
ธนาคารดําเนิ นนโยบายภายใต้นโยบายความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (“Credit Risk Policy”) ของ
กิจการในกลุ่มบีเอ็นพี พารี บาส์ทวั่ โลกซึ่ งเป็ นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่ งประเทศไทย
โดยนโยบายความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของธนาคารประกอบด้วยแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ ยงนั้น
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5.1.2 ความเสี่ ยงด้านตลาด
ความเสี่ ย งด้านตลาดเป็ นความเสี่ ย งที่ ธ นาคารจะเกิ ด ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จจาก
การเปลี่ ย นแปลงของหน่ ว ยวัด ทางด้ านตลาด (Market parameter) ที่ อ าจเป็ นตัว แปร
ที่สงั เกตได้ (observable) หรื อไม่กต็ าม หน่วยวัดด้านตลาดที่สงั เกตได้ประกอบไปด้วยอัตรา
แลกเปลี่ ย น อัต ราดอกเบี้ ย ราคาตราสารและสิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ ราคาตราสารอนุ พ ัน ธ์
รวมถึง Credit spread และความผันผวนแฝง (implied volatility) หรื อค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรในตลาด (implied correlation) นอกจากนี้ หน่วยวัดทางด้านตลาดที่ไม่สามารถสังเกตได้
(non-observable) อาจคํานวณจากสมมุติฐานแบบจําลองหรื อการวิเคราะห์ทางสถิติอื่นๆ
กลุ่มงานบริ หารความเสี่ ยง (GRM) ดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาดโดยการกําหนด
ค่าความเสี่ ยง วัดผล วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว และปั จจัยเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุม
มูลค่าความเสี ยหายโดยรวมสู งสุ ดที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่กาํ หนด
(VaR) เพื่อให้แน่ใจว่า ธุรกรรมทั้งหมดมีความเสี่ ยงอยูภ่ ายใต้ขอบเขตที่กาํ หนด
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย และความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน ถื อเป็ นความเสี่ ยง
ด้านตลาดที่สาํ คัญของธนาคาร
ก. ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย คื อความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อันมีผลทําให้มูลค่าของตราสารทางการเงินของธนาคารเปลี่ยนแปลงไป
หรื อทําให้เกิ ดความผันผวนต่อรายได้และต้นทุนของธนาคารทั้งในปี ปั จจุบนั และ
ในอนาคต
ข. ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน อันมีผลทําให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรื อทําให้
เกิดความผันผวนต่อรายได้และต้นทุนของธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 19)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่สําคัญมี ระยะเวลาของการเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยดังนี้
หน่ วย : ล้ านบาท
0 ถึง
3 เดือน

3 ถึง
12 เดือน

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
1,220
เงินลงทุน
13,591
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
6,377
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวม
21,188

320
7,380
865
8,565

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
17,773
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
5,259
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวม
23,032

1 ถึง
5 ปี

2562
มากกว่ า
สิ นเชื่อ ไม่ มภี าระ
5 ปี
ทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิด ดอกเบีย้
รายได้

รวม

1,739
1,739

-

-

279
9
4,387
2,496
7,171

1,819
22,710
7,251
4,387
2,496
38,663

53

-

-

-

2,020

19,846

95

396
-

-

-

-

-

36
-

5,750
36
-

305
453

106
106

396

-

4,345
162
6,563

411
4,345
162
30,550
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หน่ วย : ล้ านบาท
0 ถึง
3 เดือน

3 ถึง
12 เดือน

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
270
เงินลงทุน
6,838
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
7,980
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวม
15,088

7
8,628
969
9,604

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
12,950
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
20
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวม
12,970

2561
มากกว่ า
สิ นเชื่อ ไม่ มภี าระ
5 ปี
ทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิด ดอกเบีย้
รายได้

1 ถึง
5 ปี

รวม

1,365
117
1,482

-

-

223
9,176
910
10,309

500
16,831
9,066
9,176
910
36,483

-

2

-

-

1,391

14,343

-

95

-

-

-

373
-

40

488
40
-

-

420
517

373

-

9,513
120
11,064

420
9,513
120
24,924

-
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5.1.3

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องหมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารไม่สามารถจัดหาเงินหรื อหลักประกัน
ได้เพียงพอตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่กาํ หนดโดยไม่กระทบต่อฐานะการเงิ น
หรื อกิจกรรมตามปกติของธนาคาร
ธนาคารดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้กรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ หารของสํานักงานใหญ่และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
การดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อรักษาสมดุ ลของโครงสร้ างทางการเงินให้สามารถสนับสนุ นการเติบโตของธนาคาร
สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาข้อผูกมัดหรื อภาระผูกพันต่าง ๆ
ไม่ริเริ่ มก่ อปั ญหาในระบบตลาดการเงิน บริ หารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่ วยงานกํากับดูแล รักษาต้นทุนของเงินทุนให้อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ด และ
สามารถจัดการสภาวะวิกฤติทางด้านสภาพคล่องได้
กลุ่มคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (Group ALM Committee) เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
นโยบายการจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยมอบหมายให้สายงานบริ หารการเงิน
และสายงานบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น (ALM-Treasury) เป็ นผูป้ ฏิ บ ัติ ก ารบริ ห าร
สภาพคล่องของธนาคารตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มงานบริ หารความเสี่ ยง (GRM)
ยังรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ ยงและการทดสอบสภาพคล่องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Liquidity Stress Test) อย่างสมํ่าเสมอ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญจําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนด
ของสัญญา มีดงั นี้
หน่ วย : ล้ านบาท
เผือ่ เรียก น้ อยกว่ า
3 เดือน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวมสิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุ ทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวมหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน
สภาพคล่องสุ ทธิ

3 ถึง 12
เดือน

289
3,974
26
2,469
6,758

1,530
9,617
4,021
4,387
23
19,578

7,380
623
8,003

11,333

8,460

49
36
-

5,210
-

11,418
(4,660)

4,345
162
18,177
1,401

2562
1 ถึง 5 ปี

มากกว่ า ไม่ กาํ หนด
5 ปี
เวลา
-

1,819
22,710
7,251
4,387
2,496
38,663

-

-

19,846

-

-

396
-

-

5,750
36
-

300
448
7,555

111
111
4,178

396
(361)

-

411
4,345
162
30,550
8,113

* เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงแยกตามความตั้งใจที่จะถือครอง

1,739
2,546
4
4,289

-

53

-

95

รวม

35
35
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หน่ วย : ล้ านบาท
เผือ่ เรียก น้ อยกว่ า
3 เดือน
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวมสิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุ ทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนด
ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินที่เป็ นตัวเงินอื่น
รวมหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน
สภาพคล่องสุ ทธิ

3 ถึง 12
เดือน

2561
1 ถึง 5 ปี

227
2,634
851
3,712

267
4,204
6,925
9,176
53
20,625

6
8,628
125
8,759

9,332

5,009

-

2

-

95

-

-

9,392
(5,680)

9,513
120
14,642
5,983

8,759

20
40

1,365
1,870
6
3,241

มากกว่ า ไม่ กาํ หนด
5 ปี
เวลา

รวม

146
146

-

500
16,831
9,066
9,176
910
36,483

-

-

14,343

-

373
-

-

488
40

420
517
2,724

373
(227)

-

420
9,513
120
24,924
11,559

* เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงแยกตามความตั้งใจที่จะถือครอง

ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(Liquidity coverage ratio disclosure) ทาง www.bnpparibas.co.th ภายในเดื อนเมษายน 2563
ตามข้อกําหนดของประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที่สนส. 2/2561 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล
การดํารงสิ นทรั พย์สภาพคล่องเพื่อรองรั บสถานการณ์ ดา้ นสภาพคล่ องที่ มีความรุ นแรง
ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

- 21 -

6.

มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ น
ธนาคารจัดประเภทมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากระดับความสําคัญของข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลระดับ 1 มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน


ข้อมูลระดับ 2 มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม
(เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขาย ซึ่ งรวมอยูใ่ น
ข้อมูลระดับ 1



ข้อมูลระดับ 3 เป็ นการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยไม่ได้ใช้
ข้อมูลที่สงั เกตได้

การโอนเปลี่ยนลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาหรื อระดับการสังเกต
ได้ของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
6.1 เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน และตราสารอนุพนั ธ์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่
เกิดขึ้นประจํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
ระดับ 1

2562
ระดับ 2

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

-

23,506,901
9,692,817
3,603,042
36,802,760

23,506,901
9,692,817
3,603,042
36,802,760

หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

-

20,508,966
411,280
20,920,246

20,508,966
411,280
20,920,246

ไม่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
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หน่ วย : พันบาท
ระดับ 1

2561
ระดับ 2

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

-

14,436,242
2,633,569
4,547,196
21,617,007

14,436,242
2,633,569
4,547,196
21,617,007

หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

-

11,595,388
420,217
12,015,605

11,595,388
420,217
12,015,605

ไม่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
เทคนิคที่ใช้วดั มูลค่ายุติธรรมของรายการที่เกิดขึ้นเป็ นประจําและจัดเป็ นระดับ 2 มีดงั นี้ :
ข้อมูลระดับ 2 เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาล หรื อ ราคาเสนอซื้ อของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond
Market Association Government Bond Yield Curve) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กรณี ไม่มีราคาเสนอซื้อดังกล่าว จะคํานวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ตามระยะเวลาเดี ยวกันปรับด้วยค่าความเสี่ ยง
ที่เหมาะสม
ข้อมูลระดับ 2 มูลค่ายุติธรรมของธุ รกรรมเงินกูย้ ืมที่ มีอนุ พนั ธ์แฝงและตราสารอนุ พ นั ธ์ (over-thecounter derivatives) คํานวณจากเทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า โดยใช้ข ้อ มู ล ข้อ มู ล
ที่สังเกตได้ ธนาคารใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่หลากหลายและสมมุติฐานจาก
ข้อมูลตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งเทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ใช้คือ
เทคนิ คพื้นฐานที่ใช้เป็ นการทัว่ ไปในการคํานวณมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน ได้แก่
ประมาณการส่ วนลดกระแสเงินสด (discounted cash flows model)
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6.2 เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ระดับของมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญซึ่ งไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

-

2562
ระดับ 2
9,437,116
9,437,116

รวม
9,437,116
9,437,116
หน่ วย : พันบาท

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

-

2561
ระดับ 2
9,646,840
9,646,840

รวม
9,646,840
9,646,840

เงิ น สด เงิ น รั บ ฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น (หนี้ สิ น ) แสดงมู ล ค่ ายุติ ธรรม
โดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (สิ นทรัพย์) และเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ย
ค้างรับสุ ทธิ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหัก
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
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7.

เงินกองทุน
7.1 ธนาคารมี เงิ น กองทุ น ตามกฎหมายและสิ น ทรั พ ย์ที่ ด าํ รงไว้ในประเทศไทยตามมาตรา 32 แห่ ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
2562
มูลค่าการดํารงสิ นทรัพย์ตามมาตรา 32

หน่ วย : พันบาท
2561

9,414,105

9,650,516

8,834,290

9,256,028

1,733,676
10,567,966
8,834,290
6,776
8,827,514

4,775,282
14,031,310
9,256,028
9,158
9,246,870

อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)
16.33
อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงขั้นตํ่าตามที่ธปท. กําหนด (ร้อยละ)
11.00
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อ
แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ *
8,827,514
อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิ่มต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง* (ร้อยละ)
16.33

16.10
10.375

ผลรวมของเงินลงทุนสุ ทธิ เพื่อการดํารงสิ นทรัพย์ตามมาตรา 32
และยอดสุ ทธิ บญั ชีระหว่างกัน
เงินทุนสุ ทธิ เพื่อการดํารงสิ นทรัพย์ตามมาตรา 32
ยอดสุ ทธิ ระหว่างกันที่สาขาเป็ นลูกหนี้สาํ นักงานใหญ่
และสาขาอื่นในต่างประเทศ บริ ษทั แม่และบริ ษทั ลูกของสํานักงานใหญ่
รวม
เงินกองทุนทั้งสิ้ นก่อนรายการหัก
รายการหัก
เงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฎหมาย

9,246,870
16.10

* มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2558

ธนาคารเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับการดํารงเงิ น กองทุ น ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 ตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับการดํารงเงิ นกองทุ นสําหรั บธนาคารพาณิ ชย์
ทาง www.bnpparibas.co.th ในเดือนเมษายน 2563
เมื่ อวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2555 ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์ การกํากับดู แล
เงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศใหม่โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III ของ
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลักเกณฑ์ การกํากับ ดู แลเงิ น กองทุ น ใหม่ น้ ี
เริ่ มทยอยมี ผลบั งคับ ใช้ เป็ นช่ วงเวลาตั้ งแต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2556 ถึ งวัน ที่ 1 มกราคม 2562 โดย
มีอ ตั ราส่ ว นเงิน กองทุน ต่อสิ น ทรัพ ย์เสี่ ย งขั้น ตํ่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 เท่ ากับร้ อยละ 8.50 ต่อปี
จนครบอัตราร้อยละ 11.00 ในปี 2562 เพื่อให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดี สามารถรองรับ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
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7.2 เงินทุนสุ ทธิเพื่อดํารงสิ นทรัพย์ตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินทุนสุ ทธิ เพื่อดํารงสิ นทรัพย์ตามกฎหมายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
9,161,671 9,212,675
126,653
(506,683) (177,657)
8,654,988 9,161,671

ยอดยกมาต้นปี
เงินทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
8.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
รายการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากกิ จกรรมจัดหาเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท
เงินทุนสุ ทธิเพือ่ ดํารงสิ นทรัพย์
ตามกฎหมาย
กําไรสะสม

9,311,042
351,911
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

เงินทุนสุ ทธิเพือ่ ดํารงสิ นทรัพย์
ตามกฎหมาย
กําไรสะสม

9,184,389
525,414

หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่
กระแสเงินสด การเปลีย่ นแปลง
ทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด 31 ธันวาคม
2562
บาท
บาท
บาท
-

267,835

9,311,042
619,746

หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่
กระแสเงินสด การเปลีย่ นแปลง
ทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด 31 ธันวาคม
2561
บาท
บาท
บาท
(125,414)

126,653
(48,089)

9,311,042
351,911
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9.

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ - สิ นทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ - สิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิ ชย์อื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมในประเทศ

244,108
5,764
249,872
249,872

1,400,619
1,400,619
5,954
(14,006)
1,392,567

244,108
1,406,383
1,650,491
5,954
(14,006)
1,642,439

ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สิงคโปร์
เงินโครนสวีเดน
เงินโครนเดนมาร์ก
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
เงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

13,094
11,433
2,251
12,266
39,044
39,044
288,916

139,156
139,156
1
(292)
(1,389)
137,476
1,530,043

13,094
11,433
2,251
12,266
139,156
178,200
1
(292)
(1,389)
176,520
1,818,959
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หน่ วย : พันบาท
เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิ ชย์อื่น
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ

207,285
5,199
212,484
212,484

-

207,285
5,199
212,484
212,484

ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สิงคโปร์
เงินโครนสวีเดน
เงินโครนเดนมาร์ก
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
เงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมต่างประเทศ
รวมในประเทศและต่างประเทศ

1,566
2,497
1,664
8,493
14,220
14,220
226,704

277,294
277,294
(1,195)
(2,761)
273,338
273,338

1,566
2,497
1,664
8,493
277,294
291,514
(1,195)
(2,761)
287,558
500,042
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10. ตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการค้า
10.1 มูลค่ายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
ประเภทความเสี่ ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
เครดิต
รวม

มูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
16,725,111
6,780,843
947
23,506,901

13,050,154
7,458,812
20,508,966

จํานวนเงิน
ตามสั ญญา*
690,149,257
712,833,758
488,463
1,403,471,478
หน่ วย : พันบาท

2561
ประเภทความเสี่ ยง

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
เครดิต
รวม

มูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
10,778,471
3,655,200
2,571
14,436,242

6,830,203
4,765,185
11,595,388

จํานวนเงิน
ตามสั ญญา*
748,318,654
793,407,170
502,811
1,542,228,635

* ตราสารอนุ พนั ธ์ประเภทอัตราดอกเบี้ยหมายถึ งจํานวนเงินที่ อา้ งอิ งตามสัญญา และตราสาร
อนุพนั ธ์อื่น ๆ หมายถึงจํานวนเงินตามสัญญาสําหรับด้านที่ธนาคารพาณิ ชย์มีภาระต้องจ่ายชําระ
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10.2 สัดส่ วนการทําธุ รกรรมตราสารอนุ พนั ธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิ จารณาจากจํานวนเงิ น
ตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
ธนาคารในกลุ่ม
บุคคลภายนอก
รวม

2562
(ร้ อยละ)

2561
(ร้ อยละ)

60
26
14
100

58
30
12
100

11. เงินลงทุนสุ ทธิ
11.1 เงินลงทุนสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
ราคายุติธรรม/ ราคายุติธรรม/
ราคาทุน
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย
ตัดจําหน่ าย
เงินลงทุนเพือ่ ค้ า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

9,692,817
9,692,817

2,633,569
2,633,569

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

3,603,042
3,603,042

4,547,196
4,547,196

9,414,106
9,414,106
22,709,965

9,650,516
9,650,516
16,831,281

เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ
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11.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ที่แสดงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
สํานักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจาก
เงินลงทุนเผือ่ ขายเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้อง
บวก การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้อง
ยอดคงเหลือปลายปี

หน่ วย : พันบาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
28
4,446
-

3,629
(726)
2,931

(4,667)
933
(856)
172
28

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ธนาคารได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซ่ ึ งได้จดั ประเภทไว้
เป็ นเงิ น ลงทุ น เผื่อ ขาย ไปเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ จะถื อ จนครบกําหนด เนื่ อ งจากธนาคารมี ค วามตั้งใจและ
ความสามารถถือเงินลงทุนดังกล่าวจนครบกําหนด ซึ่ งการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าว ทําให้
เกิดผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเป็ นจํานวน 4.67 ล้านบาท โดยแสดงเป็ น
กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนไว้ในกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่
แสดงไว้ในองค์ประกอบอื่ น ของส่ วนของสํานักงานใหญ่ และสาขาอื่ น ที่ เป็ นนิ ติบุคคลเดี ยวกัน และ
ตัดจําหน่ายตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
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12. เงินให้ สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
12.1 จําแนกตามประเภทสิ นเชื่อ
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
26,353
29,723
7,228,800 9,041,546
424
(4,247)
(5,769)
7,250,906 9,065,924
13,334
13,504
7,264,240 9,079,428

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื พนักงาน
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อ
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ์ ธปท. (รายสิ นเชื่อ)
เงินสํารองส่ วนเกิน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ

(72,509)
(96)
7,191,635

(90,659)
(80)
8,988,689

12.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่ องลูกหนี้
หน่ วย : พันบาท
ในประเทศ
เงินบาท
5,299,349
เงินดอลลาร์สหรัฐ 882,855
เงินยูโร
16,631
รวม
6,198,835

2562
ต่ างประเทศ
40,139
1,011,932
1,052,071

รวม
5,339,488
882,855
1,028,563
7,250,906

ในประเทศ
8,504,796
556,539
4,589
9,065,924

2561
ต่ างประเทศ
-

รวม
8,504,796
556,539
4,589
9,065,924
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12.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
หน่ วย : พันบาท
2562
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิ ชย์
5,039,926
สาธารณูปโภค
และการบริ การ
1,788,357
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และการก่อสร้าง
422,623
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
รวม
7,250,906

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
-

ตํา่ กว่ า
มาตรฐาน
-

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

5,039,926

-

-

-

-

1,788,357

-

-

-

-

422,623
7,250,906
หน่ วย : พันบาท

2561
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิ ชย์
6,661,815
สาธารณูปโภค
และการบริ การ
2,003,685
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และการก่อสร้าง
400,000
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
424
รวม
9,065,924

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
-

ตํา่ กว่ า
มาตรฐาน
-

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

6,661,815

-

-

-

-

2,003,685

-

-

-

-

400,000
424
9,065,924
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12.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
หน่ วย : พันบาท
เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้ างรับ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม
เงินสํารองส่ วนเกิน

7,264,240
7,264,240

2562
ยอดสุ ทธิทใี่ ช้ ใน อัตราทีใ่ ช้ ใน
ค่ าเผือ่
การตั้งค่ าเผือ่
การตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
หนีส้ งสั ยจะสู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
(ร้ อยละ)
7,250,907
7,250,907

1
2
100
100
100

72,509
72,509
96
72,605
หน่ วย : พันบาท

เงินให้ สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้ างรับ
เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม
เงินสํารองส่ วนเกิน

9,079,428
9,079,428

2561
ยอดสุ ทธิทใี่ ช้ ใน อัตราทีใ่ ช้ ใน
ค่ าเผือ่
การตั้งค่ าเผือ่
การตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
หนีส้ งสั ยจะสู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
(ร้ อยละ)
9,065,924
9,065,924

1
2
100
100
100

90,659
90,659
80
90,739
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13. ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
ปกติ
ยอดต้นปี
บวก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเพิ่ม
ระหว่างปี
ยอดสิ้ นปี

ตํา่ กว่ า
มาตรฐาน
-

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

รวม

90,739

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
-

-

-

90,739

(18,134)
72,605

-

-

-

-

(18,134)
72,605
หน่ วย : พันบาท

2561
ปกติ
ยอดต้นปี
บวก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเพิ่ม
ระหว่างปี
ยอดสิ้ นปี

ตํา่ กว่ า
มาตรฐาน
-

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

รวม

79,913

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
-

-

-

79,913

10,826
90,739

-

-

-

-

10,826
90,739

14. การปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ีปัญหา
ธนาคารไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารไม่มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
และรายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
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15. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ สุทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : พันบาท
จําหน่ าย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562

เพิม่ ขึน้

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวมราคาทุน

7,823
57,624
65,447

1,470
10,817
12,287

(178)
(178)

9,115
68,441
77,556

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ

(4,149)
(42,474)
(46,623)
18,824

(624)
(7,341)
(7,965)

178

(4,595)
(49,815)
(54,410)
23,146

178

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

เพิม่ ขึน้

หน่ วย : พันบาท
จําหน่ าย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวมราคาทุน

7,781
56,720
64,501

361
4,196
4,557

(319)
(3,292)
(3,611)

7,823
57,624
65,447

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ

(3,676)
(38,346)
(42,022)
22,479

(590)
(7,420)
(8,010)

117
3,292
3,409

(4,149)
(42,474)
(46,623)
18,824

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

7,965
8,010

- 36 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่ า และเครื่ องตกแต่งและติดตั้งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน ซึ่ งตัดจําหน่ ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 43.68 ล้านบาท และ 31.94 ล้านบาท ตามลําดับ
16. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562

เพิม่ ขึน้

จําหน่ าย

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน

19,098
19,098

52
52

-

19,150
19,150

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ

(9,940)
(9,940)
9,158

(2,434)
(2,434)

-

(12,374)
(12,374)
6,776

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

เพิม่ ขึน้

จําหน่ าย

หน่ วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน

10,749
10,749

8,349
8,349

-

19,098
19,098

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ

(8,727)
(8,727)
2,022

(1,213)
(1,213)

-

(9,940)
(9,940)
9,158

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

2,434
1,213
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17. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
28,299
26,570
(7,534) (2,061)
19,036
26,238

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
ยอดต้ นงวด
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
เงินให้สินเชื่อ
ประมาณการหนี้ สิน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
เงินลงทุน
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

รายการ
รายการ
ทีร่ ับรู้
ทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือ ในกําไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่

17,300
8,417
2,582
28,299

(6,752)
3,519
114
(3,119)

(2,061)
(2,061)

(4,747)
(4,747)

26,238

(7,866)

-

รายการ
ทีร่ ับรู้
ในกําไร
สะสม

หน่ วย : พันบาท
ยอดปลายงวด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

1,390
1,390

10,548
13,326
2,696
26,570

(726)
(726)

-

(7,534)
(7,534)

(726)

1,390

19,036
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ยอดต้ นงวด
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
เงินให้สินเชื่อ
ประมาณการหนี้ สิน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
เงินลงทุน
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

รายการ
รายการ
ทีร่ ับรู้
ทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือ ในกําไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่

7,955
8,734
4,620
21,309

9,345
1,042
(2,038)
8,349

-

(3,356)
(3,356)

190
190

1,105
1,105

17,953

8,539

1,105

รายการ
ทีร่ ับรู้
ในกําไร
สะสม

(1,359)
(1,359)

(1,359)

หน่ วย : พันบาท
ยอดปลายงวด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

17,300
8,417
2,582
28,299

(2,061)
(2,061)
26,238

18. สิ นทรัพย์ อนื่
สิ นทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

หน่ วย : พันบาท
2562
2561
3,579
5,979
4,584
27,293
8,163
33,272
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19. เงินรับฝาก
เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
19.1 จําแนกตามประเภท
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
2,019,540
1,390,929
9,313,236
7,940,994
8,512,592
5,010,638
19,845,368 14,342,561

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา
รวมเงินรับฝาก
19.2 จําแนกตามสกุลเงิน

หน่ วย : พันบาท
2562
2561
5,454,230
2,839,729
13,979,419 10,509,029
411,719
993,803
19,845,368 14,342,561

เงินดอลลาร์สหรัฐ
เงินบาท
เงินสกุลอื่น
รวมเงินรับฝาก
20. รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน - หนีส้ ิ น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

หน่ วย : พันบาท
ในประเทศ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

รวม

49,359
49,359

5,210,000
490,947
5,700,947

5,210,000
540,306
5,750,306
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หน่ วย : พันบาท
ในประเทศ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินอื่น
รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

20,250
20,250

468,248
468,248

รวม
20,250
468,248
488,498

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารมียอดคงเหลือตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ มีอนุ พนั ธ์แฝงแต่ไม่ได้
กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีคู่สญ
ั ญาเป็ นสถาบันการเงินเป็ นจํานวนเท่ากัน จํานวน 95 ล้านบาท
21. หนีส้ ิ นทางการเงินทีก่ าํ หนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้ สินทางการเงิ นที่ กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็ นตัว๋ แลกเงิ นที่ มีอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นแฝง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

ตัว๋ แลกเงินที่มีอนุพนั ธ์ทางการเงินแฝง
รวม

หน่ วย : พันบาท
2562
2561
411,280
420,217
411,280
420,217

ตัว๋ แลกเงินที่มีอนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝง มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และ/หรื อลอยตัวอ้างอิงกับการเคลื่อนไหว
ของ swap curve หรื อตัวแปรอื่น ธนาคารมีสิทธิ เลือกที่จะไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินที่มีอนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝง
ได้ก่อนกําหนดตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
สัดส่ วนการทําธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้

สถาบันการเงิน
รวม

2562
(ร้ อยละ)
100
100

2561
(ร้ อยละ)
100
100
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22. ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
(ดูหมายเหตุขอ้ 22.1)
ประมาณการหนี้สินโครงการผลตอบแทนอายุงาน (ดูหมายเหตุขอ้ 22.2)
รวม

64,012
2,616
66,628

39,878
2,208
42,086

22.1 ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
ยอดคงเหลือต้นปี ของประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
ต้นทุนบริ การอดีต
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ยอดคงเหลือสิ้นปี ของประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ

39,878
9,994
5,760
1,435

40,712
4,741
1,221

6,945

(6,796)

64,012

39,878

กําไรจากการประมาณตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากการปรับสมมติฐานที่รับรู ้ท้ งั จํานวน
ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
รวมในกําไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,242
(6,945)
(5,703)

(5,554)
6,796
1,242
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สมมติฐานที่สาํ คัญตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณ สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เกษียณอายุ

2562
ร้อยละ 1.8
ร้อยละ 5
60 ปี

2561
ร้อยละ 3.1
ร้อยละ 5
60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่
จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้ สินโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลดเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลดลดลงร้อยละ 1
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1

(5,936)
6,777
6,490
(5,819)

(3,485)
3,951
3,836
(3,457)

พระราชบัญญัติ คุ ้มครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ว
เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่ งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้เมื่ อ พ้น กํา หนด 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับนี้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิ ก จ้างสําหรั บ ลู ก จ้างซึ่ งทํางานติ ด ต่ อ กัน ครบ 20 ปี ขึ้ น ไปให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่ าชดเชย
ไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ด ท้าย 400 วัน การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรั บ โครงการผลประโยชน์ พ นัก งานหลังออกจากงาน ธนาคารจะบัน ทึ ก ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรั บรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุ น
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 9.99 ล้านบาท
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22.2 ประมาณการหนี้สินโครงการผลตอบแทนอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สินโครงการผลตอบแทนอายุงานสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
ยอดคงเหลือต้นปี ของประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลตอบแทนอายุงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ผลประโยชน์จ่าย
ยอดคงเหลือสิ้นปี ของประมาณการหนี้สินโครงการ
ผลตอบแทนอายุงาน

2,208
369
63

2,963
494
84

209
(233)

(1,178)
(155)

2,616

2,208

สํ าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยในกําไรขาดทุนจํานวน 0.21 ล้านบาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารรับรู ้ผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในกําไรขาดทุนจํานวน 1.18 ล้านบาท
สมมติฐานที่สาํ คัญตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณ สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาทอง
เกษียณอายุ

2562
ร้อยละ 1.8
ร้อยละ 5
60 ปี

2561
ร้อยละ 3.1
ร้อยละ 5
60 ปี
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่
จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินโครงการผลตอบแทนอายุงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินโครงการผลตอบแทนอายุงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลดเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลดลดลงร้อยละ 1
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1

(167)
189
-

(131)
147
-
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23. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ธนาคารมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานอันเป็ นปกติของธนาคารดังนี้
หน่ วย : พันบาท
เงินบาท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ เงินที่ยงั ไม่ครบกําหนด
ภาระผูกพันอื่น
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศทันที - ซื้ อ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศทันที - ขาย
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ซื้ อ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ซื้ อ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน - ซื้ อ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน - ขาย

500
8,972,548
12,876,035
351,992
11,939,441
56,908,458
110,312,679
98,037,883
589,321,557
165,810,997
157,442,463

2562
เงินตรา
ต่ างประเทศ
1,869,871
75,385
77,013
8,405,001
350,054
12,860,681
78,194,168
34,099,159
100,649,220
112,007,640
112,646,927
218,851,945
225,005,721

รวม

เงินบาท

1,869,871
75,885
77,013
17,377,549
13,226,089
13,212,673
90,133,609
91,007,617
210,961,899
210,045,523
701,968,484
384,662,942
382,448,184

5,944,537
162,249
54,233
14,402,297
13,105,826
3,373,502
70,499,940
52,579,669
126,095,107
124,256,936
178,782,446
225,218,681
239,972,292

2561
เงินตรา
ต่ างประเทศ
2,000
11,431,807
3,374,713
13,114,175
15,115,843
33,289,862
108,513,505
108,240,206
610,414,378
186,713,831
170,584,860

รวม
5,944,537
164,249
54,233
25,834,104
16,480,539
16,487,677
85,615,783
85,869,531
234,608,612
232,497,142
789,196,824
411,932,512
410,557,152
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หน่ วย : พันบาท
เงินบาท
สิ ทธิอนุพนั ธ์ในการซื้ อเงินตราต่างประเทศ - ซื้ อ
สิ ทธิอนุพนั ธ์ในการขายเงินตราต่างประเทศ - ขาย
สิ ทธิอนุพนั ธ์สญ
ั ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - ซื้ อ
สิ ทธิอนุพนั ธ์สญ
ั ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - ขาย
สัญญาอนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต
สิ ทธิในการซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ซื้ อ
สิ ทธิในการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - ขาย

211,152
21,620
2,318,470
127,865

2562
เงินตรา
ต่ างประเทศ
2,284,089
126,647
5,335,137
5,335,137
188,463
211,078
21,108

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบขาดทุนอันเป็ นสาระสําคัญเกิดขึ้นจากรายการข้างต้น

รวม

เงินบาท

2,495,241
148,267
5,335,137
5,335,137
188,463
2,529,548
148,973

2,741,321
304,034
1,172,356
2,842,990
202,811
1,946,988
-

2561
เงินตรา
ต่ างประเทศ
1,886,500
2,699,205
288,700

รวม
4,627,821
304,034
1,172,356
2,842,990
202,811
4,646,193
288,700
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24. รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารหมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมธนาคารหรื อถูก
ควบคุมโดยธนาคารไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร
รวมถึงธนาคารที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น ธนาคารย่อย และกิ จการที่เป็ นธนาคารย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงธนาคารร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อมและมี อิ ทธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ กับธนาคาร ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของธนาคาร ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารแต่ละรายการ ธนาคาร
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ธนาคารมีรายการที่มีสาระสําคัญที่เกี่ ยวข้องกับสํานักงานใหญ่ สาขาอื่นที่เป็ นนิ ติบุคคลเดี ยวกัน และ
กลุ่มธนาคารย่อยและธนาคารที่เกี่ยวข้องกันของธนาคาร บีเอ็นพี พารี บาส์ ดังนี้
หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนีส้ ิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทุนสุ ทธิเพือ่ ดํารงสิ นทรัพย์ ตามกฎหมาย
ภาระผูกพัน

1,924,885

406,657

45,739
3,240,506
372,316
8,654,988
439,419,618

54,405
4,838,759
288,775
9,161,671
580,576,629
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หน่ วย : พันบาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
- ปั นส่ วนค่าใช้จ่ายจากเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
- ค่าใช้จ่ายปั นส่ วนจากสํานักงานใหญ่
- ค่าบริ การเรี ยกเก็บระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
- ผลประโยชน์ระยะสั้น
- ผลประโยชน์ระยะยาว

25,547
315,955

13,307
335,089

59,681
69,147
87,574

199,482
65,136
82,131

55,531
925

57,179
969

ธนาคารกําหนดราคาของรายการระหว่างธนาคารกับกิจการที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารประกาศแก่สาธารณชน
อันเป็ นปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
การปั นส่ วน (รายได้) ค่าใช้จ่ายจากเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการปั นส่ วนรายได้
และค่าใช้จ่ายระหว่างกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งอาจอยู่ต่ างถิ่ น ที่ อยู่แต่ มี ส่ วนกับ การทํารายการค้าใน
ตลาดทุนร่ วมกัน กิจการที่เกี่ยวข้องนั้นประกอบด้วยหลายส่ วน เช่น ผูค้ า้ นักการตลาด ฝ่ ายจัดการ และ
ฝ่ ายสนับสนุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าในตลาดทุนนั้น หลักการปันส่ วนของสัญญาปั นส่ วน (รายได้)
ค่าใช้จ่ายนี้ ต้ งั อยู่บนแนวทางของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
ซึ่งมีการคิดราคาระหว่างกันเปรี ยบเสมือนราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป (arm’s length transaction)
ธนาคารไม่ มี ก ารจ่ ายผลประโยชน์ อื่ น ทั้งที่ เป็ นตัว เงิ น และไม่ เป็ นตัว เงิ น ให้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารตั้งแต่ ระดับ
Managing Director ขึ้นไปนอกเหนื อจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่ งได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ
โบนัส (ถ้ามี ) และเงิ น ผลประโยชน์ พ นักงาน และธนาคารไม่ มีการขาย ให้ หรื อให้เช่ าทรั พย์สินใดๆ
แก่ ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ Managing Director ขึ้นไปหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรื อรับซื้ อหรื อ
เช่าทรัพย์สินใด ๆ จากบุคคลดังกล่าวนั้น รวมถึงค่าตอบแทนที่ผกู พันตามสัญญาจ้างงานและค่าตอบแทน
และสิ ทธิประโยชน์อื่น
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25. การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
ธนาคารจ่ายผลตอบแทนซึ่ งอ้างอิ งมูลค่าจากราคาหุ ้นของธนาคารบีเอ็นพี พารี บาส์ (สํานักงานใหญ่ )
ให้แก่พนักงานบางกลุ่ม ธนาคารให้สิทธิการจ่ายผลตอบแทนนี้แก่พนักงานในรู ปแบบของการจ่ายโบนัส
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสด
รายจ่าย (โอนกลับ) โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

รายจ่าย (โอนกลับ) โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

หน่ วย : พันบาท
2562
2561
4,141
(4,020)
4,141
(4,020)

26. ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงานระยะยาว
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่คา้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานของอาคารสํานักงาน และ
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
ระยะเวลา
2562
2561
12,580
ไม่เกิน 1 ปี
13,104
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
27,134
5,153
รวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
40,238
17,733
ค่าเช่ าขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีจาํ นวน 13.96 ล้านบาท และ 13.77 ล้านบาท ตามลําดับ
27. ฐานะและผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่ างประเทศ
ธนาคารดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานเดียว คือการประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น
รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไร สิ นทรัพย์และหนี้สิน ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินของธนาคารจึงเกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ในประเทศไทย
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28. รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

หน่ วย : พันบาท
2562
2561
96,321
65,069
190,108
73,774
235,613 198,938
284,529 253,701
27,191
20,069
833,762 611,551

29. ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่ งสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

หน่ วย : พันบาท
2562
2561
124,700
73,075
504,737 495,416
54,451
43,114
1,625
15,641
685,513 627,246

30. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน
อื่น ๆ
รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ

49,165
51,445
100,610
(33,145)
67,465

72,711
31,558
104,269
(41,909)
62,360
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31. กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยน 1,231,724
554,952
ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ย
(622,064)
60,470
ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต
485
766
ตราสารหนี้
191,082
53,155
รวมกําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
801,227
669,343
32. ขาดทุนสุ ทธิจากเครื่องมือทางการเงินทีก่ าํ หนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ขาดทุนสุ ทธิจากหนี้ สินทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของตัว๋ แลกเงินที่มีอนุพนั ธ์แฝง
ขาดทุนจากการไถ่ถอน และดอกเบี้ยจ่าย
รวมขาดทุนสุทธิจากเครื่ องมือทางการเงินที่กาํ หนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม

2562

2561

8,937
(17,466)

11,916
(17,466)

(8,529)

(5,550)

33. หนีส้ ู ญ และหนีส้ งสั ยจะสู ญ
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อ
รวม

2562
12,634
(18,134)
(5,500)

2561
(2,326)
10,826
8,500
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34. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
2562
2561
74,326
4,851
7,866
(8,539)
82,192
(3,688)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกบั ผลต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
จํานวน
ก่ อนภาษี
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

3,629
(6,945)
(3,316)

2562
ผลประโยชน์ จํานวนสุ ทธิ
(ค่ าใช้ จ่าย)
จากภาษี
ภาษี
(726)
2,903
1,390
(5,555)
664
(2,652)

จํานวน
ก่ อนภาษี
(5,523)
6,796
1,273

2561
ผลประโยชน์
(ค่ าใช้ จ่าย)
ภาษี
1,105
(1,359)
(254)

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี
(4,418)
5,437
1,019

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

2562
2561
อัตราภาษี
อัตราภาษี
พันบาท (ร้ อยละ) พันบาท (ร้ อยละ)
355,582 20
(57,214) 20
71,116
(11,443)
10,376
700
82,192

7,755
23

(3,688)

6

ธนาคารใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
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35. การจัดประเภทใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปั จจุบนั การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ และส่ วนของสํานักงานใหญ่ และสาขาอื่ น ที่ เป็ นนิ ติบุคคลเดี ยวกันตามที่ ได้
รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
ก่อนจัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
330,773
(36,826)
อื่น ๆ
104,913
36,826

หลังจัดประเภทใหม่

293,947
141,739

36. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ออกหนังสื อเวียน ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว. 395/2563
เรื่ อง “การผ่อนผันการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19”
เพื่อผ่อนผันการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยในบางเรื่ องเป็ นการชัว่ คราว ทําให้
ระยะเวลาในการเสนองบการเงินต่อธนาคารแห่ งประเทศไทยได้รับผ่อนผัน โดยให้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
โดยเร็ วเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ สภาวะปกติ
37. การอนุมัติงบการเงิน
ผูบ้ ริ หารของธนาคารได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

