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   สาขากรงุเทพฯ 

งบการเงิน

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 



รายงานของผ ู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการธนาคารแห่งอเมรกิา เนชั �นแนล แอสโซซเิอชั �น

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรุงเทพฯ 
(“ธนาคาร”) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดําเนินงาน รวมถึงกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงนิของธนาคารประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั
 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั
 งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึ�งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอิสระจากธนาคารตามประมวล
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชรีวมถึงมาตรฐานเรื�องความเป็นอสิระที�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิที�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตาม
ความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดงักล่าวขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้



ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ และ
รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิที�ปราศจากการแสดง
ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของธนาคารในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผย
เรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะเลกิธนาคาร หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสงู แต่ไม่ได้
เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อันเป็นสาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ข ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า
มสีาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกัน 
จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต
และสงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยง
ที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้น
การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายใน
ของธนาคาร 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้รหิาร 





ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ - สาขากรงุเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิสด 5,600,667 10,760,177
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 8 18,434,861,078 17,313,472,557
ลกูหนี้จากการขายพนัธบตัรรฐับาล 6,348,343,616 2,922,025,929

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 9 2,510,752,771 24,214,983,582

สนิทรพัย์อนุพนัธ์ทางการเงนิ 10 29,854,910,915 22,444,153,063
เงนิลงทุนสุทธิ 11 40,729,842,703 28,854,337,176
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 12, 13 9,925,944,929 6,983,431,772
ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 14 81,797,595 93,569,853
สนิทรพัย์สทิธกิารใชสุ้ทธิ 15 63,585,609 75,510,448
สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนสุทธิ 16 15,713,037 13,900,414
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17 49,167,014 45,433,090
สนิทรพัย์อืน่สุทธิ 18 60,210,546 33,965,229

รวมสินทรพัย์ 108,080,730,480 103,005,543,290

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

                            ___________________________                                   ___________________________                       
                         อรกญัญา พบิลูธรรม                                                       ฉตัรสุภา คุณวานชิ                       
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ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ - สาขากรงุเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืน
ท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนั

หน้ีสิน

เงนิรบัฝาก 19 49,874,079,117 40,189,218,661
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 20 1,425,429,526 1,132,057,942
เจา้หนี้จากการซือ้พนัธบตัรรฐับาล 6,265,518,312 742,134,317
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 836,652,855 1,476,566,251
หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 10 28,170,087,111 20,251,127,087
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 125,859,071 117,290,603
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 22 64,882,767 76,845,169
หนี้สนิอืน่ 23 369,256,709 257,441,008

รวมหน้ีสิน 87,131,765,468 64,242,681,038

ส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนั

เงนิทุนสุทธเิพือ่ด ารงสนิทรพัย์ตามกฎหมาย 24 14,040,000,000 14,040,000,000
บญัชกีบัส านกังานใหญ่และสาขาอืน่ทีเ่ป็นนติบุิคคลเดยีวกนัสุทธิ 24 6,280,233,551 24,515,136,556
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอืน่
ทีเ่ป็นนติบุิคคลเดยีวกนั (1,188,447) 1,942,983

ก าไรสะสม 629,919,908 205,782,713

รวมส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนั 20,948,965,012 38,762,862,252

รวมหน้ีสินและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืน
ท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนั 108,080,730,480 103,005,543,290

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

                            ___________________________                                   ___________________________                       
                         อรกญัญา พบิลูธรรม                                                       ฉตัรสุภา คุณวานชิ                       

5



ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ - สาขากรงุเทพฯ

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

รายไดด้อกเบีย้ 27 631,727,568 420,204,206

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 28 (416,986,255) (154,292,264)

รายไดด้อกเบีย้สุทธิ 214,741,313 265,911,942

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 214,549,573 168,704,569

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (101,849,997) (96,917,440)

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธิ 29 112,699,576 71,787,129

ก าไรสุทธจิากเครื่องมอืทางการเงนิ

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 30 1,013,771,073 551,828,203

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 47,854,660 21,185,363

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,389,066,622 910,712,637

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังาน 381,892,018 352,797,864

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 51,066,450 50,876,023

ค่าภาษอีากร 27,227,627 21,678,847

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการบรหิาร 325,483,656 234,351,429

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัผูเ้ชีย่วชาญ 4,916,548 7,097,178

ค่าใชจ่้ายอืน่ 51,556,932 42,207,044

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 842,143,231 709,008,385

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 31 15,541,047 43,898,366

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงนิได้ 531,382,344 157,805,886

ภาษเีงนิได้ 32 (109,181,371) (33,755,896)

ก าไรสทุธิ 422,200,973 124,049,990

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

                            ___________________________                                   ___________________________                       

                         อรกญัญา พบิลูธรรม                                                       ฉตัรสุภา คุณวานชิ                       
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ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ - สาขากรงุเทพฯ

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21 2,420,277 6,276,401

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั 17 (484,055) (1,255,280)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั 1,936,222 5,021,121

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสารหนี้

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (3,914,288) (13,562,131)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั 17 782,858 2,712,048

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั (3,131,430) (10,850,083)

ก าไรเบด็เสรจ็รวม 421,005,765 118,221,028

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

                            ___________________________                                   ___________________________                       

                         อรกญัญา พบิลูธรรม                                                       ฉตัรสุภา คุณวานชิ                       
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ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ - สาขากรงุเทพฯ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ผลก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิด

ขึ้นจริงจากการวดัมลูค่า

เงินทนุสทุธิ บญัชีกบัส านักงานใหญ่ เงินลงทนุท่ีวดัมลูค่ายติุธรรม

เพ่ือด ารงสินทรพัย์ และสาขาอ่ืนท่ีเป็น ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ตามกฎหมาย นิติบคุคลเดียวกนัสทุธิ - สทุธิจากภาษี ก าไรสะสม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2564 13,640,000,000 12,667,886,834 12,793,066 521,156,047 26,841,835,947

จดทะเบยีนเพิม่เงนิกองทุน 24 400,000,000 - - (444,444,445) (44,444,445)

บญัชกีบัส านกังานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบุิคคลเดยีวกนัเพิม่ขึน้สุทธริะหวา่งปี - 11,847,249,722 - - 11,847,249,722

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (13,562,131) - (13,562,131)

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน - - - 6,276,401 6,276,401

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 17 - - 2,712,048 (1,255,280) 1,456,768

ก าไรสุทธิ - - - 124,049,990 124,049,990

ยอดคงเหลือส้ินปี พ.ศ. 2564 14,040,000,000 24,515,136,556 1,942,983 205,782,713 38,762,862,252

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2565 14,040,000,000 24,515,136,556 1,942,983 205,782,713 38,762,862,252

บญัชกีบัส านกังานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบุิคคลเดยีวกนัลดลงสุทธริะหวา่งปี - (18,234,903,005) - - (18,234,903,005)

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (3,914,288) - (3,914,288)

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน - - - 2,420,277 2,420,277

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 17 - - 782,858 (484,055) 298,803

ก าไรสุทธิ - - - 422,200,973 422,200,973

ยอดคงเหลือส้ินปี พ.ศ. 2565 14,040,000,000 6,280,233,551 (1,188,447) 629,919,908 20,948,965,012

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

                            ___________________________                                   ___________________________                       
                         อรกญัญา พบิลูธรรม                                                       ฉตัรสุภา คุณวานิช                       
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ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ - สาขากรงุเทพฯ

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงนิได้ 531,382,344 157,805,886
รายการปรบักระทบก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14, 15, 16 38,030,835 36,954,484
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 31 15,541,047 43,898,366
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 13,568,107 13,144,084
(ก าไร)ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (15,482,099) 3,483,491

ขาดทุน(ก าไร)สุทธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรวิรรต
เงนิตราต่างประเทศ 693,453,997 (1,099,566,257)

ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 14 458,859 -
รายไดด้อกเบีย้ (631,727,568) (420,204,206)
ดอกเบีย้จ่าย 416,986,255 154,292,264
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 599,062,953 467,759,654
เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (456,016,345) (132,032,658)
เงนิสดจ่ายภาษี (43,045,157) (479,742,451)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหนี้สนิด าเนนิงาน 1,162,213,228 (1,254,207,343)

สนิทรพัย์ด าเนนิงานลดลง(เพิม่ขึน้)
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 21,704,230,811 (18,498,435,789)

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ระยะสัน้ (26,099,162,213) 17,087,729,156
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ (2,989,693,906) (3,310,429,909)
สนิทรพัย์อืน่ (24,330,971) 39,137,834

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้(ลดลง)
เงนิรบัฝาก 9,684,860,456 14,265,996,936
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - หนี้สนิ 293,371,584 239,474,569
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม (639,913,396) 476,294,048
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 (2,579,362) (1,351,112)
หนี้สนิอืน่ 77,908,856 (4,738,568)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

                            ___________________________                                   ___________________________                       
                             อรกญัญา พบิลูธรรม                                                    ฉตัรสุภา คุณวานชิ                       
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ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ - สาขากรงุเทพฯ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - บญัชกีบัส านกังานใหญ่
และสาขาอืน่ทีเ่ป็นนติบุิคคลเดยีวกนั (18,964,984,502) 12,461,421,229

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (15,798,079,415) 21,500,891,051

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายในการซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 14, 16 (15,234,124) (19,480,303)

เงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทุนระยะยาว (438,721,558,774) (455,883,769,000)

เงนิสดรบัในการขายเงนิลงทุนระยะยาว 454,931,049,624 439,827,351,000

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 16,194,256,726 (16,075,898,303)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า 22 (11,962,402) (11,645,085)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (11,962,402) (11,645,085)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 384,214,909 5,413,347,663

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 18,199,684,866 12,786,337,203

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 18,583,899,775 18,199,684,866

รายการกระทบยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสิน้ปีประกอบดว้ย

เงนิสด 5,600,667 10,760,177

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - สนิทรพัย์ 18,436,096,179 17,316,640,263

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - บญัชกีบัส านกังานใหญ่

และสาขาอืน่ทีเ่ป็นนติบุิคคลเดยีวกนั 142,202,929 872,284,426

18,583,899,775 18,199,684,866

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญั

จดทะเบยีนเพิม่เงนิกองทุนโดยการแปลงจากก าไรสะสม 24 - 400,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

                            ___________________________                                   ___________________________                       

                             อรกญัญา พบิลูธรรม                                                    ฉตัรสุภา คุณวานชิ                       
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ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรงุเทพฯ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

____________________________ ____________________________
อรกญัญา พบิูลธรรม ฉตัรสุภา คุณวานิช

11

1 ข้อม ูลทั �วไป

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์และ 
เป็นส่วนหนึ�งของธนาคารแห่งอเมรกิาเนชั �นแนล แอสโซซเิอชั �น (“BAC”) ซึ�งตั �งขึ�นตามกฎหมายแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา 
และมสีถานประกอบการในประเทศไทยตามที�ไดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี�

ชั �น 33 ออลซซีนัเพลส ซอีารซ์ทีาวเวอร ์87/2 ถนนวทิยุ กรุงเทพมหานคร 10330 

งบการเงนินี�ไดร้บัการอนุมตัโิดยผูจ้ดัการสาขา เมื�อวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2566 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

ธนาคารเป็นส่วนงานหนึ�งของธนาคารแห่งอเมริกาเนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น และไม่ใช่นิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน 
งบการเงนิของกจิการในประเทศไทยของธนาคารแห่งอเมรกิาเนชั �นแนล แอสโซซเิอชั �น ไดจ้ดัทําขึ�นจากขอ้มูลที�ไดบ้นัทกึใน
ประเทศไทยของธนาคารซึ�งรวมรายการคา้ที�บนัทกึในประเทศไทยเท่านั �น

งบการเงินนี�ได้จัดทําขึ�นตามแนวปฏิบตัิ นโยบายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกับการจดัทํา
งบการเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ละตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 
ซึ�งหมายความรวมถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีการบญัช ีพ.ศ. 2547 การแสดง
รายการในงบการเงนิ (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ
สาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนัและงบกระแสเงนิสด) ไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (“ธปท.”) ที� สนส. 21/2561 เรื�อง “การจดัทาํและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ละบรษิทัโฮลดิ�ง
ที�เป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ” ลงวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

งบการเงนิไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้บางรายการตามที�อธบิายใน
นโยบายการบญัชทีี�กล่าวถงึต่อไป

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สําคญั
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ�งจัดทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของธนาคารไปถือปฏิบัติ 
ธนาคารเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร หรอื ความซบัซอ้น หรอืเกี�ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที�มนัียสําคญั
ต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที� 7

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแย้งหรือ
มกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุที�ม ีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�ม ีนัยสาํคญัต่อธนาคาร 

การปฏิรปูอตัราดอกเบี�ยอ ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปรงุระยะที� 2) มกีารปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 4 แนวปฏิบตัิทางการบญัชสีําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบั
รายการที�อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2 ที�มผีลกระทบต่อธนาคาร ไดแ้ก่

เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ 
(รวมถึงหนี�สินตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที�ใช้ในการ
กําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนจาก
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทั �งนี� กจิการที�เป็นผูเ้ช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 16
ที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการ
ปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

 ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ
 กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร
 ความคบืหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี�ยอา้งองิอื�น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลี�ยนแปลง

ผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 ธนาคารไดจ้ดัทาํแผนการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยอา้งองิในการแกไ้ขสญัญาคงคา้งที�อา้งองิ
อตัราดอกเบี�ย USD LIBOR และ THBFIX ที�มวีนัครบกําหนดหลงัจากวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2566 เพื�อเปลี�ยนไปใช้
อตัราดอกเบี�ยอา้งองิอื�นหรอืเพิ�มขอ้ความในสญัญาเดมิใหค้รอบคลุมการเปลี�ยนไปอา้งองิกบัอตัราดอกเบี�ยอื�นหลงัจาก
วันยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี�ยอ้างอิงเดิม (fallback provision) ทั �งนี�ธนาคารคาดว่าจะเสร็จสิ�นขั �นตอนการ
เปลี�ยนแปลงสญัญาก่อนวนัยุตกิารเผยแพร่อตัราดอกเบี�ย USD LIBOR และ THBFIX 

ผูบ้รหิารถอืปฏบิตัมิาตรฐานที�ปรบัปรุงใหมข่า้งตน้แลว้ และไมม่ผีลกระทบที�มนัียสาํคญัต่อธนาคาร
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุถือปฏิบตัิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�ม ีนัยสาํคญัต่อธนาคาร 

ธนาคารไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี�มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชดัเจนโดยห้าม
ธนาคารนําสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัจากการขายชิ�นงานที�ผลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของที�ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์ของฝ่ายบรหิารไปหกัต้นทุนของ
รายการที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 37 เรื�อง ประมาณการหนี�สนิ หนี�สนิที�อาจเกดิขึ�น และสนิทรพัยท์ี�อาจ
เกดิขึ�น ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าในการพจิารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที�สร้างภาระ ต้นทุนการปฏบิตัคิรบตาม
สญัญาประกอบดว้ยต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนต้นทุนอื�นที�เกี�ยวข้อง
โดยตรงในการปฏบิตัติามสญัญา นอกจากนี�ธนาคารตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เกดิขึ�นจากสนิทรพัย์
ที�ใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญาก่อนที�จะตั �งประมาณการหนี�สนิแยกต่างหากสาํหรบัสญัญาที�สรา้งภาระ 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ ได้อธบิายให้ชดัเจน
เกี�ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี�สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมที�เกดิระหว่างผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื

4 นโยบายการบญัชี 

4.1 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานของธนาคารและเป็นสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนอ
งบการเงนิของธนาคาร 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัที�เกดิรายการ หรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูค่าใหม่

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรือจ่ายชําระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจาก
การแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

เมื�อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นด้วย
ในทางตรงขา้มการรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สําหรบัเพื�อการแสดงงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยเงนิสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงนิ (สนิทรพัย์) และบญัชกีบัสํานักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั ที�มรีะยะเวลาครบกําหนด
เท่ากบัหรอืน้อยกว่า 3 เดอืนนับจากวนัที�ไดม้า

4.3 เครื�องม ือทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

ธนาคารจดัประเภทสินทรพัย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพิจารณาจาก  
ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการ
เป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่ ดงันี�

 สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) และ 

 สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (Amortised cost)

ธนาคารโอนจัดประเภทตราสารหนี�เมื�อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
เปลี�ยนไปเท่านั �น

ธนาคารจะพจิารณาจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�ธนาคารเป็นผูอ้อกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสารทนุ
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี�

 หากธนาคารมภีาระผกูพนัตามสญัญาที�จะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นใหก้บักจิการอื�น 
โดยไม่สามารถปฏเิสธการชาํระหรอืเลื�อนการชาํระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดไดนั้ �น เครื�องมอืทางการเงนินั �น
จะจดัประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของ
ธนาคารเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนที�คงที� เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจาํนวนเงนิที�คงที�

 หากธนาคารไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ 
เครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิธนาคารจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที�ทํารายการคา้ ซึ�งเป็น
วนัที�ธนาคารเขา้ทํารายการซื�อหรอืขายสินทรพัย์นั �น โดยธนาคารจะตดัรายการสินทรพัย์ทางการเงนิออก 
เมื�อสทิธใินการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นั �นสิ�นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและธนาคารไดโ้อนความเสี�ยง
และผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป

เมื�อมกีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิ ผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์(หรอืมลูค่าตามบญัชทีี�
ปันส่วนใหก้บัสนิทรพัย์ที�ตดัออกจากรายการ) และผลรวมของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัและกําไรสะสมใดๆ ที�ไดร้บัรู้
ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

ธนาคารตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผูกพนัที�ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว หรอืได้มกีาร
ยกเลกิไป หรอืสิ�นสุดลงแลว้

หากธนาคารมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิทางการเงนิ ธนาคารจะต้องพจิารณาว่า
รายการดงักล่าวเขา้เงื�อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ ธนาคารจะตอ้งรบัรู้
หนี�สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมูลค่า
ตามบญัชทีี�เหลอือยู่ และรบัรูส่้วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 

หากธนาคารพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ ธนาคารจะปรบัปรุง
มูลค่าของหนี�สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงเดิม 
(Original effective interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส่้วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น
ในกําไรหรอืขาดทุน 

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก ธนาคารวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมบวกตน้ทุนการทาํ
รายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัยนั์ �น สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรหรอืขาดทุนธนาคารจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุน

ธนาคารจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่า
เขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกธนาคารต้องวดัมลูค่าหนี�สนิทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนี�สนิ
ทางการเงนิทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย
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ง) การหกักลบ 

สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินจะได้รับการหกักลบ และจํานวนเงินสุทธิจะถูกรายงานในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน เมื�อธนาคารมสีิทธบิงัคบัตามกฎหมายในการหกักลบรายการ และมีความตั �งใจที�จะชําระตาม
เกณฑสุ์ทธหิรอืรบัรูส้นิทรพัยแ์ละชาํระหนี�สนิพรอ้มกนั

จ) ตราสารหนี�

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�จะพจิารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์
ทางการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี�

- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที�ธนาคารถอืไวเ้พื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที�มลีกัษณะของเงนิต้น
และดอกเบี�ย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย รายได้ดอกเบี�ยจะรบัรู้ตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ
และแสดงรวมอยู่ในรายได้ทางการเงิน กําไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการและกําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี�ยนจะรบัรู้ในรายการกําไรหรือขาดทุนอื�น ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการ 
แยกต่างหาก 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น: สนิทรพัย์ที�ธนาคารถอืไวเ้พื�อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา
ที�มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี�ย (SPPI) และถือไว้เพื�อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ทางการเงินกลุ่มนี�จะรบัรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี�ยจะรบัรู้
ในส่วนของรายได้ทางการเงิน และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนซึ�งจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนอื�น 
กําไรหรือขาดทุนที�รบัรู้สะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุน
เมื�อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน: สินทรัพย์ที�ธนาคารถือไว้ที�ไม่เข้าเงื�อนไขการวัดมูลค่าแบบราคาทุน
ตดัจําหน่าย และมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 
โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริ�มแรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนอื�น

ฉ) เงนิใหส้นิเชื�อของธุรกจิธนาคารพาณิชย์

เงินให้สินเชื�อแสดงตามจํานวนเงินต้นคงเหลือหักด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 
เงินให้สินเชื�อในโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์เพื�อรบักระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสญัญา  
สะทอ้นกระแสเงนิสดซึ�งเป็นการจ่ายชาํระเพยีงเงนิตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลอืของเงนิตน้
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ช) ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ธนาคารตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ�งวธิกีารวดัมลูค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านั �น ขึ�นอยู่กบัว่า
มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหนี�อื�น ซึ�งธนาคารเลอืกใช้
วธิกีารอย่างงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงดา้นเครดติ
ที�มีลกัษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ ทั �งนี�เนื�องจากสินทรพัย์ที�เกิดจากสญัญานั �น
เป็นงานที�ส่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ�งมลีกัษณะความเสี�ยงใกลเ้คยีงกบัลูกหนี�สาํหรบัสญัญาประเภทเดยีวกนั 
ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี�กับสินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญาที�เกี�ยวข้องด้วย 
อตัราขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพจิารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติ
จากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหนี�

สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ภาระผูกพนัวงเงินสินเชื�อ และสญัญาคํ�าประกันทางการเงิน ธนาคารใช้วิธีการทั �วไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 
ซึ�งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ�นอยู่กบัว่ามี
การเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมนัียสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �งแต่เริ�มรบัรู้
สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

ธนาคารประเมนิความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงินดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
ว่ามกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนัียสําคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการ
ผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก)

ธนาคารพจิารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคต 
มาประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนด้านเครดติที�รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็น
ของผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั
ทั �งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสด 
ตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสดซึ�งธนาคารคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�ม
ของสญัญา 
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ธนาคารวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี�

 จาํนวนเงนิที�ตาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
 มลูค่าเงนิตามเวลา 
 ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน เกี�ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์

ในปัจจุบนั และการคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกตา่งหากในผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดวา่
จะเกดิขึ�น

ธนาคารคํานวณเงนิสํารองส่วนเกิน ณ วนัที�เริ�มปฏิบตัิใชม้าตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอื
ทางการเงนิเป็นครั �งแรก โดยเปรยีบเทยีบเงนิสํารองซึ�งคํานวณจากค่าเผื�อขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิกบัเงินสํารองทั �งหมดที�ธนาคารดํารงไว้ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งธนาคารจะทยอยลดเงนิสํารองส่วนเกนิดงักล่าวดว้ยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 
5 ปี เพื�อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัที� ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 ณ วนัที� 
6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าดว้ยเรื�องซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางการบรหิารจดัการสาํรองส่วนเกนิ

ธนาคารแสดงหนี�สญูรบัคนืจากลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อที�ถูกตดัจาํหน่ายเป็นส่วนหนึ�งของรายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น

การผดินัดชาํระ 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�ของธนาคารจะถอืว่าผดินัดชาํระเมื�อ:
– ธนาคารคาดการณ์ว่าลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อนั �นไม่สามารถจ่ายชาํระหนี�แก่ธนาคารไดเ้ตม็จาํนวน หรอื 
– พน้กําหนดชาํระเกนิกว่า 90 วนั สาํหรบัภาระผกูพนัที�มสีาระสาํคญัต่อธนาคาร

ลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อที�ผดินัดการชําระนั �น จะถอืว่าผดินัดจนกว่าธนาคารจะมคีวามเชื�อมั �นว่าจะมกีารจ่ายชําระหนี�
ทั �งเงนิต้น และ ดอกเบี�ยตามสญัญาแก่ธนาคารสําหรบัภาระผกูพนัทั �งหมด (นอกเหนือจากเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�
ที�ถูกตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวน)

การตดัจาํหน่าย 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� และ ตราสารหนี�ต่างๆจะถูกตดัจําหน่ายเตม็จาํนวน หรอื บางส่วนหากประเมนิแล้วว่า
จะไม่สามารถเก็บหนี�ได้จรงิ โดยทั �วไปจะเป็นกรณีที�ธนาคาร พจิารณาว่าลูกหนี�เงนิให้สนิเชื�อไม่มสีนิทรพัย์
หรอืแหล่งที�มาของรายไดท้ี�สามารถสรา้งกระแสเงนิสดเพยีงพอที�จะชําระคนืจํานวนเงนิที�ต้องตดัจาํหน่าย อย่างไรก็
ตาม สินทรพัย์ทางการเงนิที�ตดัจําหน่ายอาจยงัคงอยู่ภายใต้การดําเนินการเพื�อให้เป็นไปตามขั �นตอนของ
ธนาคารในการเรยีกคนืจาํนวนเงนิที�ถงึกําหนดชาํระ
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ซ) สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิและภาระผกูพนัเงนิใหส้นิเชื�ออื�นๆ

สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิเป็นสญัญาที�กําหนดใหผู้อ้อกสญัญาตอ้งชาํระเงนิคนืตามที�ระบุไว ้ใหก้บัผูถ้อืสญัญา
สําหรบัผลขาดทุนที�เกิดขึ�นเนื�องจากลูกหนี�ที�ระบุในสญัญาคํ�าประกันไม่สามารถชําระเงินเมื�อครบกําหนดตาม
เงื�อนไขในการชาํระหนี� 

ธนาคารรบัรู้สญัญาคํ�าประกันทางการเงินเป็นหนี�สนิทางการเงินเมื�อให้การคํ�าประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม และ
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่าที�สูงกว่าระหว่าง ก) จํานวนเงนิค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ของสญัญาคํ�าประกนัและ ข) จาํนวนเงนิที�รบัรูเ้มื�อเริ�มแรกหกัดว้ยจาํนวนเงนิสะสมของรายไดท้ี�รบัรู ้จาํนวนเงนิ
ที�รบัรูจ้ะถูกรวมอยู่ในหนี�สนิอื�น

ภาระผูกพนัเงนิใหส้นิเชื�ออื�นๆ ที�บรษิทัจดัทาํขึ�น วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาํนวณตามแบบจาํลอง
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าดา้นเครดติ จํานวนเงนิที�รบัรูจ้ะถูกรวมอยู่ในหนี�สนิอื�น ทั �งนี� บรษิทัไม่ไดม้ขีอ้ผูกพนัหรอืพนัธะ
สญัญาใดๆ ที�จะจดัหาเงนิกูใ้นอตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มืที�ตํ�ากว่าในตลาด หรอืสามารถชําระเป็นเงนิสดสุทธ ิหรอืโดย
การส่งมอบหรอืออกตราสารทางการเงนิอื�น

ฌ) อนุพนัธท์างการเงนิ 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิประกอบดว้ยสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี�ยน
อตัราดอกเบี�ย สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และสทิธทิี�จะซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ รบัรู้เริ�มแรก
ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ธนาคารเขา้ทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ�น
รอบระยะเวลารายงาน ซึ�งคาํนวณโดยใชร้าคาที�เสนอในตลาด หรอืวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมที�ใชก้นัโดยทั �วไป 
เช่น การคาํนวณจากกระแสเงนิสดคดิลด ธนาคารรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของรายการดงักล่าวไวใ้น
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

การเปลี�ยนแปลงครั �งใหญ่ในตลาดการเงนิโลกที�กําลงัดาํเนินอย่างต่อเนื�อง คอื การยุตอิตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มือา้งองิ
ระหว่างธนาคาร (IBOR) และแทนที�ดว้ยอตัราดอกเบี�ยอา้งองิใหม่ ซึ�งรวมถงึอตัราดอกเบี�ยเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร
ในกรุงลอนดอน (LIBOR) และอตัราหรือดชันีอื�นๆ ที�ทําหน้าที�เป็น “อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงเดิม” (benchmarks)
อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงเดมิดงักล่าวถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในตลาดการเงินทั �วโลกและในธุรกิจของธนาคาร  
โดยเมื�อสิ�นปี 2564 ตลาดการเงนิทั �วโลกไดยุ้ตกิารใชอ้ตัราดอกเบี�ย LIBOR ทั �งหมด (ยกเวน้อตัราดอกเบี�ย LIBOR
สําหรบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)) ทั �งนี� เว้นแต่จะได้รบัการอนุมตัิตามกฎระเบียบหรือข้อบงัคบัต่าง ๆ 
อย่างไรกต็าม การเปลี�ยนผ่านจากอตัราดอกเบี�ย IBOR ยงัคงมคีวามเสี�ยงและความทา้ทายต่าง ๆ  ที�อาจส่งผลให้
เกิดเหตุการณ์ที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่ชดั อนัจะทําให้ธนาคารต้องเผชญิกับความเสี�ยงด้านการเงิน  
การดาํเนินงาน การกํากบัดแูล ขอ้กําหนดจรยิธรรม และกฎหมายต่าง ๆ ซึ�งธนาคารยงัคงตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ดิ 
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ด้วยความพยายามของอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องและหน่วยงานกํากบัดูแลเป็นเวลาหลายปี ทําให้มกีารระบุและ
พฒันาอตัราดอกเบี�ยอา้งองิใหม ่(ARR) ที�กําลงัถูกนํามาใชใ้นขณะนี�เพื�อแทนที�อตัราดอกเบี�ย LIBOR และ IBOR อื�นๆ
อย่างไรกต็าม การนําอตัราดอกเบี�ย ARR มาใชใ้นส่วนของตลาดและสาํหรบัลูกคา้ อาจแตกต่างกนัไปตามประเภท
ของสญัญา ผลติภณัฑ์ และบรกิาร ซึ�งส่งผลใหเ้กดิการกระจายตวัของตลาด (market fragmentation) ปรมิาณการ
ซื�อขายและสภาพคล่องที�ลดลง รวมถงึความซบัซ้อน การสรา้งแบบจําลอง และความเสี�ยงด้านการดําเนินงานที�
เพิ�มมากขึ�น อตัราดอกเบี�ย ARR มอีงค์ประกอบและลกัษณะเฉพาะที�แตกต่างจากอตัราดอกเบี�ยอ้างองิเดมิ ซึ�งใน
บางกรณีมขีอ้มูลยอ้นหลงัที�จํากดั และอาจแสดงใหเ้หน็ถึงผลการดําเนินงานที�คาดการณ์ไดน้้อยกว่าเมื�อเทยีบกบั
อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงเดมิ นอกจากนี� การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการเปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงใหม่อาจ
ส่งผลกระทบในเชงิลบต่ออตัราผลตอบแทน (yield) ของเงนิใหกู้ย้มืหรอืหลกัทรพัย ์จาํนวนเงนิที�ไดร้บัและจ่ายอนัมี
ผลมาจากสญัญาอนุพนัธ์ มูลค่าของเงนิให้กู้ยมื หลกัทรพัย์ หรอืตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าว ตลาดซื�อขายสําหรบั
ผลติภณัฑ์และสญัญา และความสามารถของธนาคารในการใช้เครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงเพื�อจดัการความเสี�ยง
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทั �งนี� ยงัไม่สามารถให้ความเชื�อมั �นไดว้่า สนิทรพัย์และหนี�สนิที�มอียู่ ซึ�งอ้างองิตามหรือ
มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัอตัราดอกเบี�ย IBOR ที�ยงัไม่ได้มกีารเปลี�ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี�ย ARR จะสามารถเขา้สู่การ
เปลี�ยนผ่านไดเ้ป็นผลสาํเรจ็

การจดัการกระบวนการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย

ธนาคารมกีารคาดการณ์ที�จะพฒันา เปิดตวั และสนับสนุนผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�อา้งองิอตัราดอกเบี�ย ARR ต่อไป 
ซึ�งไม่มกีารรบัประกนัว่าสภาพคล่องของผลติภณัฑท์ี�อา้งองิอตัราดอกเบี�ย ARR จะปรบัตวัดขีึ�น และมคีวามเป็นไป
ไดว้่าผลติภณัฑด์งักล่าว รวมถงึผลติภณัฑท์ี�อา้งองิอตัราที�อ่อนไหวต่อเครดติ (credit sensitive rates) จะแตกต่าง
ไปจากผลติภัณฑ์ที�อ้างอิงอตัราดอกเบี�ย IBOR ในช่วงที�เศรษฐกิจอยู่ในภาวะตึงเครยีด ตลอดจนสภาวะตลาด 
วงจรเครดิต และเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที�ไม่พึงประสงค์หรือมีความผันผวน ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า 
ผลตอบแทน และความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย์ที�อ้างอิงอตัราดอกเบี�ย ARR ของธนาคาร ทั �งนี� 
ผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัอตัราดอกเบี�ย ARR อาจทาํใหธ้นาคาร ลูกคา้ของธนาคาร และ
ผูเ้ขา้ร่วมตลาดอื�นๆ มคีวามเสี�ยงในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ กฎหมาย การเงนิ ภาษี การดําเนินงาน ตลาด การปฏิบตัิ
ตามขอ้กําหนด ชื�อเสยีง ความสามารถในการแข่งขนั หรอืความเสี�ยงอื�นๆ ดว้ยเหตุนี� หน่วยงานกํากบัดูแลด้าน
การธนาคารทั �วโลกจงึไดเ้พิ�มการตรวจสอบด้านกฎระเบยีบ และมุ่งเน้นการกํากบัดูแลที�เขม้ขน้และจรงิจงัขึ�นใน
ส่วนของแผนการเปลี�ยนผ่านจากการใช้อตัราดอกเบี�ย LIBOR ของสถาบนัการเงิน รวมถึงการเตรยีมการและ 
การเตรยีมความพรอ้มต่าง ๆ ซึ�งอาจนําไปสู่การดําเนินการดา้นกฎระเบยีบ การดําเนินคด ีและ/หรอืความจําเป็น
ในการเปลี�ยนแปลงผลติภณัฑท์างธุรกจิของธนาคาร 
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หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเปลี�ยนผ่านจากอตัราดอกเบี�ย IBOR ทั �วทั �งอุตสาหกรรม และการยุตกิารออก
ผลติภณัฑ์ที�อา้งองิอตัราดอกเบี�ย IBOR ภายในวนัที�การยุตมิผีลบงัคบัใช ้อาจส่งผลใหม้กีารบงัคบัใชน้โยบายการ
กํากบัดูแลที�ออกโดยหน่วยงานกํากบัดูแลที�เกี�ยวข้อง การเพิ�มต้นทุนและการเขา้ถึงเงินทุนที�มากขึ�น และผลที�
ตามมาอื�นๆ โดยอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นด้านกฎระเบียบบางประการนอกจากนี� การเปลี�ยนผ่านของตลาดอาจ
เปลี�ยนแปลงบญัชคีวามเสี�ยง (risk profile) และกลยุทธก์ารบรหิารความเสี�ยงของธนาคารอกีดว้ย ซึ�งรวมถงึสญัญา
อนุพนัธ์และกลยุทธ์การป้องกนัความเสี�ยง การสรา้งแบบจําลองและการวเิคราะห์ เครื�องมอืในการประเมนิมูลค่า 
การออกแบบและระบบสําหรบัผลิตภัณฑ์ การควบคุม ขั �นตอนการดําเนินงาน และโครงสร้างพื�นฐานในการ
ปฏบิตังิาน ซึ�งเมื�อพจิารณาจากขอ้มูลยอ้นหลงัที�มอียู่จํากดัของอตัราดอกเบี�ย ARR ที�มกีารนําเสนอเป็นจํานวน
มาก จะเหน็ไดว้่าการเปลี�ยนผ่านนี�มคีวามทา้ทาย และอาจเพิ�มตน้ทุนและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ ขอ้กําหนด หรอืขอ้สงสยัที�อาจเกดิขึ�น และนอกเหนือจากความเสี�ยงที�กล่าวไว ้การเปลี�ยนผ่านจาก
ผลติภณัฑ์ที�อ้างอิงอตัราดอกเบี�ย IBOR ไปสู่ ARR ในเวลาที�ต่างกนัหรอืในลกัษณะที�แตกต่างกนั อาจส่งผลให้
ธนาคารต้องเผชญิกบัอตัราดอกเบี�ย การกําหนดราคา หรอืความเสี�ยงอื�นๆ ในธุรกจิหรอืกลุ่มผลติภณัฑ ์ที�เกดิขึ�น
โดยไม่มกีารคาดการณ์มาก่อน อกีทั �งการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอ้างองิอย่างต่อเนื�องเพื�อไปสู่การเปลี�ยนแปลงตลาด 
และปัจจยัอื�นๆ อาจส่งผลเสยีต่อธุรกจิของธนาคาร ซึ�งรวมถงึความสามารถในการใหบ้รกิารลูกค้าและการรกัษา
ส่วนแบ่งการตลาด สถานะทางการเงนิ หรอืผลการดาํเนินงาน และอาจส่งผลเสยีต่อชื�อเสยีงของธนาคารอกีดว้ย 

ในการตอบสนองต่อความเสี�ยงต่างๆ ที�กล่าวถงึขา้งตน้ ธนาคารไดจ้ดัตั �งโครงการการเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย IBOR
ซึ�งนําโดยผู้บรหิารระดบัสูง เพื�อเป็นการขบัเคลื�อนอุตสาหกรรมและการมส่ีวนร่วมด้านกฎระเบยีบของธนาคาร 
การเปลี�ยนแปลงสญัญาทางการเงนิและลูกคา้ การสื�อสารภายในและภายนอก การปรบัเปลี�ยนเทคโนโลยแีละการ
ดาํเนินงาน รวมถงึการปรบัปรุงรูปแบบการดําเนินงาน ระบบและกระบวนการดําเนินงาน การแนะนําผลติภณัฑ์ใหม่ 
การโยกยา้ยลูกคา้ที�มอียู่ และการวางแผนกลยุทธโ์ครงการและการกํากบัดแูล

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารไดเ้ปลี�ยนแปลงหรอืแกไ้ขผลติภณัฑแ์ละสญัญาต่างๆ ที�ใชอ้ตัราดอกเบี�ย 
IBOR ซึ�งยุติการใชแ้ล้วหลงัจากวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 รวมถึงอนุพนัธ์ที�อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี�ย LIBOR
และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอื�นๆ สําหรบัข้อมูลเกี�ยวกับความเสี�ยงของธนาคารจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบี�ยอา้งองิเดมิ โปรดดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที� 10

ญ) หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม

ธนาคารจะบนัทกึหนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม ณ วนัที�เกิดรายการเท่ากบัจํานวนเงนิที�ได้รบั เมื�อหนี�สนิดงักล่าว
ไดถู้กทวงถามและจ่ายคนื ธนาคารจะทาํการลา้งยอดคงคา้ง 

ฎ) หนี�สนิทางการเงนิอื�นที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หนี�สนิทางการเงนิจะแสดงในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ หนี�สนิทางการเงนิ
ของธนาคารประกอบด้วย เงนิฝากของลูกค้าที�ไม่ใช่ธนาคาร เงนิฝากและยอดคงเหลอืของธนาคารและสถาบนั
การเงนิอื�นๆ เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล หนี�สนิตามสญัญาเช่า และหนี�สนิอื�นๆ
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4.4 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ และค่าเสื�อมราคา

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัยนั์ �น

ตน้ทุนที�เกดิขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื�อตน้ทุนนั �นคาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป

ธนาคารจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

ที�ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรงเพื�อลดราคาทุน ตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

ปี 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 5 - 9
เครื�องตกแตง่ ตดิตั �งและเครื�องใชส้าํนักงาน 2 - 20

ธนาคารไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมาะสมทุกสิ�นรอบรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจาํหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบสิ�งตอบแทนสุทธิ
ที�ไดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนสุทธิ



ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรงุเทพฯ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

____________________________ ____________________________
อรกญัญา พบิูลธรรม ฉตัรสุภา คุณวานิช

23

4.5 สญัญาเช่า 

ธนาคารไดเ้ลอืกนโยบายการบญัชทีี�จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญาเช่าและส่วนที�ไม่ใช่สญัญาเช่าของสญัญาที�เป็นหรอื
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาเช่าอุปกรณ์ ดว้ยเหตุนี�เงนิที�จ่ายตามสญัญาเช่าจะแสดงถงึการชําระเงนิ
ทั �งในส่วนของสญัญาเช่าและไม่ใช่สญัญาเช่า

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูเ้ริ�มแรกราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย

- จาํนวนเงนิของหนี�สนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริ�มแรก

- การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าอื�นๆ ที�จ่ายชาํระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีลหรอืก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมผีล หกัสิ�งจงูใจ
ตามสญัญาเช่าที�ไดร้บัอื�นๆ

- ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกอื�นๆ ที�เกดิขึ�นของผูเ้ช่า และ 

- ตน้ทุนค่ารื�อถอน หรอื ตน้ทุนการบูรณะสถานที�

สินทรพัย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้คํานวณค่าเสื�อมราคาโดยใช้วธิเีส้นตรง ตามระยะเวลาที�สั �นกว่าระหว่างอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรพัย์ และระยะเวลาการเช่า นอกจากนี�สินทรพัย์สิทธิการใช้จะถูกปรบัปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนี�สิน
ตามสญัญาเช่าใหม่

หนี�สนิตามสญัญาเช่าจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของหนี�สนิที�จะต้องชําระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิ�ม โดยอตัรากูย้มื
ส่วนเพิ�มถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ธนาคารนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 2.69

การชําระค่าเช่าจะปันส่วนระหว่างเงนิต้นและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน
ตลอดอายุของสญัญาเช่าเพื�อสรา้งอตัราดอกเบี�ยคงที�สาํหรบัยอดเงนิคงเหลอืของหนี�สนิในแต่ละงวด การชาํระเงนิใดๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั �นจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรง 
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4.6 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน

การซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�ไดร้บัมาอย่างเป็นเอกเทศ เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุน 

สนิทรพัย์ที�มอีายุการให้ประโยชน์จํากดั จะวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหกัค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไว้
ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

ปี 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 - 5

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาประสทิธภิาพของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้สูงขึ�นกว่าเมื�อได้มาใหบ้นัทกึเป็นต้นทุนเพื�อการ
พฒันาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื�อได้มาซึ�งโปรแกรมคอมพวิเตอร์นั �น ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์
จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธิแีบบเสน้ตรง ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกนิ 3 - 5 ปี 

4.7 การด้อยค่าของสินทรพัยท์ี�ไม ่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน

ธนาคารไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที�มอีายุการใหป้ระโยชน์ที�ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า 
เป็นประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�น 
ธนาคารจะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าที�คาดว่า
จะไดร้บัคนืหมายถงึจาํนวนที�สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูค่าจากการใช้

เมื�อมเีหตุใหเ้ชื�อว่าสาเหตุที�ทาํใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป ธนาคารจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสาํหรบั
สนิทรพัยอ์ื�นๆ ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม
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4.8 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิได้
จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืรายการ
ที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีล
บงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ 
ในกรณีที�การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ�นอยู่กับการตีความ ธนาคารจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสม
จากจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชี
ที�แสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามธนาคารจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกดิจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ
ต่อกําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�ธนาคารสามารถควบคุม
จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้ง
แน่ว่าจะไม่เกดิขึ�นภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งได้
ใชป้ระโยชน์ หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าธนาคารจะมกํีาไรทางภาษเีพยีงพอที�จะ
นําจาํนวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื�อธนาคารมีสทิธิ
ตามกฎหมายที�จะนําสินทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกับหนี�สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และ
ทั �งสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที�ประเมนิโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
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4.9 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส ั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คือ ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ�นรอบ
ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง และ เงนิเดอืน ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึ
วนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

โครงการสมทบเงิน

ธนาคารจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชพีตามความสมคัรใจ ธนาคารไม่มภีาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระ
เพิ�มเตมิเมื�อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโครงการสมทบเงนิเมื�อถงึกําหนดชาํระ

ผลประโยชน์เม ื�อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอายุ 
โดยมกัขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้
ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ
กําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และ
รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ผลประโยชน์เม ื�อเลิกจ้าง

ธนาคารจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื�อ ก) ธนาคารไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ 
ข) ธนาคารรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�มกํีาหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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4.10 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

BAC มกีารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์หแ้ก่พนักงานของธนาคารภายใตโ้ครงการผลประโยชน์หลายโครงการ 

ค่าใชจ้่ายจากผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ธนาคารจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามสดัส่วนของระยะเวลาการใหผ้ลประโยชน์สุทธิ
ด้วยประมาณการสทิธทิี�หมดอายุในการรบัผลประโยชน์ของพนักงาน ยกเว้นพนักงานที�เขา้เกณฑ์การเกษียณอายุ
ตามที�กําหนด ซึ�งพนักงานที�เขา้เกณฑ์การเกษียณอายุ ธนาคารรบัรูค้่าใชจ้่ายก่อนวนัที�ใหส้ทิธ ิ(grant date) สําหรบั
พนักงานที�เกษียณในระหว่างระยะเวลาที�ได้รบัสทิธ ิธนาคารจะรบัรู้ค่าใช้จ่ายพนักงาน ณ วนัที�ให้สทิธจินถึงวนัที�
พนักงานเกษยีณ สุทธดิว้ยประมาณการสทิธทิี�หมดอายุ

เนื�องจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ป็นโครงการของกลุ่มกจิการ ผลประโยชน์ทั �งหมดจะถูกพจิารณาเป็นการจ่าย
โดยใชหุ้น้ ซึ�งถูกวดัมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ใหส้ทิธ ิโดยมลูค่ายุตธิรรมที�กําหนด ณ วนัที�ใหส้ทิธจิะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ย
ตลอดระยะเวลาการใหผ้ลประโยชน์โดยธนาคารจะทาํการประมาณการจากจาํนวนหุน้ที�คาดว่าจะถูกใชส้ทิธ ิธนาคาร
ไดท้ําสญัญาการจ่ายชําระคนื (chargeback agreement) กบั BAC ซึ�งธนาคารจะต้องจ่ายชําระคนื BAC ดว้ยราคาตลาด ณ 
วนัที�ใหส้ทิธ ิรวมถงึการเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัของผลประโยชน์เมื�อธนาคารส่งมอบผลประโยชน์
เหล่านั �นใหก้บัพนักงาน รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์และสญัญาการจ่ายชําระคนืส่งผลกระทบต่อกําไรขาดทุน
จากมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ใหส้ทิธ ิปรบัปรุงดว้ยการเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัก่อนธนาคารส่งมอบ
ผลประโยชน์เหล่านั �นใหก้บัพนักงาน

มลูค่ายุตธิรรมที�กําหนด ณ วนัที�ใหส้ทิธริบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาการใหผ้ลประโยชน์ ซึ�งจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย
เกี�ยวกับพนักงาน ในขณะที�การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัก่อนที�บริษัทจะส่งมอบผลประโยชน์
เหล่านั �นใหก้บัพนักงานจะรบัรูร้ายการในค่าใชจ้่ายอื�น

4.11 การรบัร ู้รายได้ และ ค่าใช้จ่าย 

ก) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ

ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ คอืจาํนวนเงนิที�วดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ
หรอืหนี�สนิทางการเงนิเมื�อรบัรู้ครั �งแรกหกัด้วยเงนิต้นที�ชําระคนื บวกหรอืลบด้วยค่าตดัจําหน่ายสะสมโดยใช้วธิี
ดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของผลต่างระหว่างจํานวนเงนิเริ�มต้นนั �นกบัจํานวนเงนิที�ครบกําหนดชําระ สําหรบัสนิทรพัย์ทาง
การเงนิจะถูกปรบัปรุงดว้ยค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

อตัราดอกเบี�ยที�แท้จริงคืออตัราที�คิดลดเงินสดรบัหรือเงนิสดจ่ายในอนาคตโดยประมาณตลอดอายุที�คาดไว้ของ
สนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ เป็นมูลค่าตามบญัชขี ั �นตน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (กล่าวคอื ราคาทุน
ตดัจาํหน่ายก่อนค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น) หรอืราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี�สนิทางการเงนิ
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ข) การคาํนวณรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย

รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยสําหรบัเครื�องมือทางการเงินที�มีดอกเบี�ยจะรบัรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยใช้วิธี
ดอกเบี�ยที�แท้จรงิ โดยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิจะนํามาใช้กบัราคาตามบญัชขี ั �นต้นของสนิทรพัย์ทางการเงิน 
(สาํหรบัสนิทรพัยท์ี�ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดติ) หรอืราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี�สนิ

ค) ดอกเบี�ยและส่วนลดรบัจากเงนิใหส้นิเชื�อ

การรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากเงนิใหกู้้ยมืที�คา้งชําระเกนิกว่าสามเดอืนนับตั �งแต่วนัครบกําหนดชาํระ หรอืลูกหนี�
ระดบัที� 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 จะรบัรูร้ายไดด้ว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของ
ราคาตามบญัชหีลงัหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ

ง) รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 

ธนาคารรบัรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เมื�อมีการให้บรกิารลูกค้า ซึ�งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและ
บรกิารหลายประเภท 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารที�จะรบัรูร้ายไดเ้มื�อปฏบิตัติามภาระที�ต้องปฏบิตัเิสรจ็สิ�น เช่น รายไดค่้าธรรมเนียม
ในการบรกิารโอนเงนิและเรยีกเกบ็เงนิ และค่าธรรมเนียมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมของธนาคาร 

ส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารที�จะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาของการใหบ้รกิารดงักล่าว เช่น ค่าบรกิาร
จากการรบัรอง รบัอาวลั และการคํ�าประกนั และค่าธรรมเนียมจากการออกเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 

จ) รายไดอ้ื�น

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

ฉ) ค่าใชจ้่ายอื�น

ค่าใชจ้่ายอื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง
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5 การบริหารความเสี�ยงด้านการเงิน

5.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

กิจกรรมของธนาคารมคีวามเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงทางการตลาด (รวมถึงความเสี�ยง
ด้านอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราดอกเบี�ย ความเสี�ยง
ดา้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ 
และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของธนาคารจงึมุ่งเน้นไปที�ความผนัผวนของตลาด
การเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบที�ทาํใหเ้สยีหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงนิของธนาคารใหเ้หลอืน้อยที�สุด
เท่าที�เป็นไปได้

5.1.1 ความเสี�ยงด้านการตลาด

ความเสี�ยงทางการตลาด หมายถงึ ความเสี�ยงที�ธนาคารอาจไดร้บัความเสยีหายเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
ของฐานะทั �งที�อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอัตรา
ดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยน ราคาตราสารทุน และราคาสนิคา้โภคภณัฑ์

ธนาคารมหีน่วยงานบรหิารความเสี�ยงทางการตลาดทําหน้าที�ประเมนิความเสี�ยงทางการตลาดที�อาจเกดิขึ�น มกีาร
นําเครื�องมือ และ/หรือระบบที�ช่วยในการวดั ติดตาม และควบคุมความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพเป็นที�ยอมรบั
โดยทั �วไปเพื�อช่วยให้การควบคุมและติดตามความเสี�ยงทางการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และเป็นการ
ป้องกนัความเสี�ยงไม่ให้เกินกว่าระดบัที�ยอมรบัได้และสามารถดําเนินการปรบัระดบัความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�
เหมาะสมไดท้นัท่วงที

5.1.1.1 ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Risk)

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน คอื ความเสี�ยงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ ซึ�งอาจจะทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายได้
หรอืมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ 

ธนาคารบรหิารความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนภายในวงเงนิที�ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานภูมิภาค 
นอกจากนี�ธนาคารยงัจํากัดฐานะเงนิตราต่างประเทศสุทธขิองเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลไว้ที�
ร้อยละ 15 ของเงินทุนทั �งหมดของธนาคาร และจํากัดฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิของเงินตรา
ต่างประเทศรวมทุกสกุลไว้ที�ร้อยละ 20 ของเงนิทุนทั �งหมดของธนาคาร ขอ้จํากดัดงักล่าวเป็นไปตาม
ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
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ความเสี �ยง

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและการปรบัอตัราดอกเบี�ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ�น
รอบระยะเวลารายงานมดีงันี�

พ.ศ. 2565 

สกลุเงิน

บาท

ดอลลาร ์

สหรฐั เยน ยูโร อื�นๆ รวม

รายการ ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 18,437 - - - - 18,437
ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล 6,348 - - - - 6,348
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 2,511 - - - - 2,511
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 88,052 (35,448) (17,906) (7,949) 3,106 29,855
เงนิลงทุนสุทธิ 33,444 7,286 - - - 40,730
เงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี�ยคา้งรบั
   สุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 9,658 358 - - - 10,016
สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ 9 43 - - - 52

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 158,459 (27,761) (17,906) (7,949) 3,106 107,949

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 26,125 23,722 - 27 - 49,874
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,425 - - - - 1,425
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล 6,266 - - - - 6,266
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 727 109 - - 1 837
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 105,423 (54,515) (17,906) (7,949) 3,117 28,170
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 65 - - - - 65

หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ 19 116 - - - 135

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 140,050 (30,568) (17,906) (7,922) 3,118 86,772
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พ.ศ. 2564 

สกลุเงิน

บาท

ดอลลาร ์

สหรฐั เยน ยูโร อื�นๆ รวม

รายการ ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 17,316 - - - - 17,316
ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล 2,922 - - - - 2,922
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 24,215 - - - - 24,215
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ (141,035) 189,324 (14,481) (13,922) 2,558 22,444
เงนิลงทุนสุทธิ 28,854 - - - - 28,854
เงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี�ยคา้งรบั
   สุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 6,354 705 - - - 7,059
สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ 12 22 - - - 34

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ (61,362) 190,051 (14,481) (13,922) 2,558 102,844

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 21,074 19,086 - 29 - 40,189
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,132 - - - - 1,132
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล 742 - - - - 742
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 639 833 - 4 1 1,477
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ (103,308) 149,406 (14,483) (13,922) 2,558 20,251
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 77 - - - - 77
หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ 22 109 - - - 131

รวมหนี�สนิทางการเงนิ (79,622) 169,434 (14,483) (13,889) 2,559 63,999
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราแลกเปลี �ยนต่อกาํไรสุทธิและส่วนของสาํนักงานใหญ่

และสาขาอื �นที �เป็นนิติบุคคลเดียวกนั

ตารางแสดงความอ่อนไหวของกําไรสุทธเิมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนไปร้อยละ 1
ดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

เพิ�มขึ�นร้อยละ 1

ดอลลาร์สหรฐัฯ 28 206
อื�นๆ - -

28 206

ลดลงร้อยละ 1

ดอลลาร์สหรฐัฯ (28) (206)
อื�นๆ - -

(28) (206)

ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี�ยวกบัตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร 
เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเพื�อการบรหิารความเสี�ยงของธนาคารอนัเกดิจากการ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน และอตัราดอกเบี�ย

5.1.1.2 ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย (Interest Rate Risk)

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยคอืความเสี�ยงที�การเคลื�อนไหวในอนาคตของอตัราดอกเบี�ยในตลาดจะมผีล
ต่อผลการดาํเนินงานของธนาคาร ความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี�ยจากการที�อตัราดอกเบี�ยของสนิทรพัย์
ไม่สอดคลอ้งกบัอตัราดอกเบี�ยของการจดัหาเงนิทุนจากหนี�สนิของธนาคาร หนึ�งในสาเหตุสําคญัของการ
ที�ไม่สอดคล้องเหล่านี�คอืความแตกต่างในช่วงเวลาที�กําหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ของสนิทรพัย์และหนี�สนิ
ความไม่สอดคล้องดงักล่าวจะมกีารจดัการและดแูลโดยธนาคารและสาํนักงานส่วนภูมภิาคของสํานักงาน
ใหญ่ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการบรหิารความเสี�ยงโดยรวมซึ�งจะดําเนินการตามแนวทางภายใน
ร่วมกบัความเสี�ยงดา้นตลาด
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิจําแนกตามประเภท
อตัราดอกเบี�ย ไดด้งันี�

พ.ศ. 2565 

มีอตัราดอกเบี�ย

ปรบัขึ�นลงอ้างอิง มีอตัรา

ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม ่ม ีดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 17,200 1,236 18,436
ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - 6,348 6,348
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมูลค่า
   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 2,111 400 2,511
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 18,707 2,380 8,768 29,855
เงนิลงทุนสุทธิ - - 40,730 40,730
เงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี - 9,997 - 9,997
สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ - - 52 52

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 18,707 31,688 57,534 107,929

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก - 38,850 11,024 49,874
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  - 532 893 1,425
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - - 6,266 6,266
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 837 837
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 19,853 524 7,793 28,170
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 65 - 65
หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ - - 135 135

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 19,853 39,971 26,948 86,772
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พ.ศ. 2564 

มีอตัราดอกเบี�ย

ปรบัขึ�นลงอ้างอิง มีอตัรา

ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม ่ม ีดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 16,050 1,266 17,316
ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - 2,922 2,922
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมูลค่า
   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 24,215 - 24,215
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 15,816 544 6,084 22,444
เงนิลงทุนสุทธิ - 28,854 - 28,854
เงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี - 7,039 - 7,039
สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ - - 34 34

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 15,816 76,702 10,306 102,824

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก - 32,512 7,677 40,189
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  - 533 599 1,132
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - - 742 742
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 1,477 1,477
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 15,476 618 4,157 20,251
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 77 - 77
หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ - - 131 131

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 15,476 33,740 14,783 63,999
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิจําแนกตามประเภท
อตัราดอกเบี�ย และ ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสญัญา ไดด้งันี�

พ.ศ. 2565

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือ

วนัครบกาํหนด 

เม ื�อ 0 - 3 3 - 12 ไม ่ม ี

ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี�ย รวม

รายการ ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 17,200 - - - 1,236 18,436

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - - - - 6,348 6,348
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

     มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - - 318 12 1,781 400 2,511
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 1,646 2,896 14,092 2,453 8,768 29,855

เงนิลงทุนสุทธิ - - - - - 40,730 40,730
เงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 5,580 1,134 277 3,001 5 - 9,997

สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ - - - - - 52 52

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 5,580 19,980 3,491 17,105 4,239 57,534 107,929

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 38,805 42 2 1 - 11,024 49,874

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 432 100 - - - 893 1,425
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - - - - - 6,266 6,266

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - - 837 837
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 1,402 3,060 13,875 2,040 7,793 28,170

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 3 9 53 - - 65

หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ - - - - - 135 135

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 39,237 1,547 3,071 13,929 2,040 26,948 86,772
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พ.ศ. 2564 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือ

วนัครบกาํหนด 

เม ื�อ 0 - 3 3 - 12 ไม ่ม ี

ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี�ย รวม

รายการ ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 16,050 - - - 1,266 17,316
ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - - - - 2,922 2,922

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
     ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 20,956 1,164 224 1,871 - 24,215

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 1,311 2,466 9,660 2,923 6,084 22,444
เงนิลงทุนสุทธิ - 11,594 17,260 - - - 28,854

เงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 1,935 2,076 770 2,252 6 - 7,039
สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ - - - - - 34 34

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 1,935 51,987 21,660 12,136 4,800 10,306 102,824

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 32,498 12 2 - - 7,677 40,189

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 533 - - - - 599 1,132
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - - - - - 742 742

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - - 1,477 1,477
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 1,230 1,966 10,188 2,710 4,157 20,251

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 3 9 51 14 - 77
หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ - - - - - 131 131

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 33,031 1,245 1,977 10,239 2,724 14,783 63,999
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ธนาคารมยีอดคงเหลอืถวัเฉลี�ยของสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�ก่อให้เกดิรายได้และค่าใชจ้่าย และ
อตัราเฉลี�ยของดอกเบี�ยและเงนิปันผล สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
เป็นดงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหล ือ ดอกเบี�ยและ ยอดคงเหล ือ ดอกเบี�ยและ

ถวัเฉล ี�ย เงินปันผล อตัราเฉล ี�ย ถวัเฉล ี�ย เงินปันผล อตัราเฉล ี�ย

ล้านบาท ล้านบาท (ร ้อยละ) ล ้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ก่อใหเ้กดิรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 25,711 160 0.62 17,560 86 0.49

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 7,610 91 1.19 6,943 117 1.68

เงนิลงทุนสุทธิ 34,795 255 0.73 30,833 126 0.41

เงนิใหส้นิเชื�อ 9,185 125 1.36 5,362 92 1.72

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ก่อใหเ้กดิรายได้ 77,301 631 60,698 421

หนี�สนิทางการเงนิที�ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่าย

เงนิรบัฝาก 51,058 175 0.34 30,580 6 0.02

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 974 5 0.47 626 1 0.13

รวมหนี�สนิทางการเงนิที�ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่าย 52,032 180 31,206 7

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบี�ยต่อกาํไรสุทธิและส่วนของสาํนักงานใหญ่และ

สาขาอื �นที �เป็นนิติบุคคลเดียวกนั

ตารางแสดงความอ่อนไหวของกําไรสุทธแิละส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั
เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงไปของอตัราดอกเบี�ยของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ ณ วนัที�รายงาน

พ.ศ. 2565

เพิ�มขึ�น 1 จดุ

พื�นฐาน

ลดลง 1 จดุ

พื�นฐาน

ล้านบาท ล้านบาท

ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ (0.24) 0.24
ผลกระทบต่อส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื�น

ที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั 2.48 (2.48)

2.24 (2.24)
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พ.ศ. 2564

เพิ�มขึ�น 1 จดุ

พื�นฐาน

ลดลง 1 จดุ

พื�นฐาน

ล้านบาท ล้านบาท

ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ 0.72 (0.72)
ผลกระทบต่อส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื�น

ที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั 2.89 (2.89)

3.61 (3.61)

5.1.2 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

ความเสี�ยงทางด้านเครดติ คอื ความเสี�ยงที�ลูกค้าหรอืคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนี�แก่ธนาคารตามเงื�อนไขที�
ตกลงไวเ้มื�อครบกําหนด

ธนาคารมนีโยบายในการกําหนดวงเงนิของสนิเชื�อสําหรบัลูกคา้เป็นรายตวัหรอืรายกลุ่มบรษิทั เพื�อใชใ้นการ
ควบคุมขนาดของความเสี�ยงของการใหส้นิเชื�อ ทั �งนี�การอนุมตัสินิเชื�อจะขึ�นอยู่กบัคุณภาพของความเสี�ยงของ
ผู้กู้หรอืคู่สญัญา โดยมกีารอนุมตัสินิเชื�อตามลําดบัขั �นตอนของธนาคาร ความเสี�ยงดา้นเครดติจะถูกประเมนิ
อย่างต่อเนื�อง เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในคุณภาพหนี�จะมกีารดาํเนินการที�เหมาะสมทนัที ความเสี�ยงดา้นเครดติ
จะลดลงเมื�อมหีลกัประกนั การคํ�าประกนัจากบรษิทัแม่ (เช่น การคํ�าประกนับรษิทั)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ธนาคารมกีารกระจุกตวัของความเสี�ยงด้านเครดติของเงนิให้
สนิเชื�อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดด้งันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 10,010 7,051
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 6 8

รวมเงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 10,016 7,059
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การวเิคราะหคุ์ณภาพสนิเชื�อ

ตารางดงัต่อไปนี�แสดงถงึมลูค่าตามบญัช ีและ ฐานะเปิดสงูสุดของสนิทรพัยท์างการเงนิของธนาคารตามอนัดบั
ความน่าเชื�อถอืประเมนิโดยบุคคลภายนอก หรอื จากแหล่งขอ้มลูภายในที�เทยีบเคยีงกนั ยอดคงคา้งจะแสดงภายใต้
ไม่จดัอนัดบั หากไม่ถูกจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ และถึงแม้ตารางจะแสดงถึงฐานะเปิดขั �นต้นของธนาคาร 
แต่ธนาคารจดัการความเสี�ยงดา้นเครดติตามฐานะสุทธิ

พ.ศ. 2565

AAA ถึง B ไม่ถกูจดัอนัดบั มูลค่าข ั �นต้น

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น มูลค่าสุทธิ

ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 18,435 - 18,435 - 18,435
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย 
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 2,511 - 2,511 - 2,511
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 29,424 431 29,855 - 29,855
เงนิลงทุนสุทธิ 40,730 - 40,730 - 40,730
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - 10,016 10,016 (85) 9,931
สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ 52 - 52 - 52

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 91,152 10,447 101,599 (85) 101,514

พ.ศ. 2564

AAA ถึง B ไม่ถกูจดัอนัดบั มูลค่าข ั �นต้น

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น มูลค่าสุทธิ

ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 17,313 - 17,313 - 17,313
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 24,215 - 24,215 - 24,215
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 22,032 412 22,444 - 22,444
เงนิลงทุนสุทธิ 28,854 - 28,854 - 28,854
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - 7,059 7,059 (68) 6,991
สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ 65 - 65 - 65

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 92,479 7,471 99,950 (68) 99,882
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พ.ศ. 2565

AAA ถึง B ไม่ถกูจดัอนัดบั มูลค่าข ั �นต้น

ค่าเผื�อผลขาดทนุ

ด้านเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น มูลค่าสุทธิ

ล ้านบาท ล ้านบาท ล ้านบาท ล ้านบาท ล ้านบาท

กลุ่มที�วดัมูลค่าด้วยจาํนวนเงิน

เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 

12 เดือนข้างหน้า 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - 9,996 9,996 (84) 9,912

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 9,996 9,996 (84) 9,912

ภาระคํ�าประกนั และ ภาระผกูพนั - 1,119 1,119 (9) 1,110

- 1,119 1,119 (9) 1,110

กลุ่มที�วดัมูลค่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ตลอดอายุ - ไม่ม ีการด้อยค่าด้านเครดิต

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - 20 20 (1) 19

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 20 20 (1) 19

ภาระคํ�าประกนั และ ภาระผกูพนั - - - - -

พ.ศ. 2564

AAA ถึง B ไม่ถกูจดัอนัดบั มูลค่าข ั �นต้น

ค่าเผื�อผลขาดทนุ

ด้านเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น มูลค่าสุทธิ

ล ้านบาท ล ้านบาท ล ้านบาท ล ้านบาท ล ้านบาท

กลุ่มที�วดัมูลค่าด้วยจาํนวนเงิน

เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิต

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 

12 เดือนข้างหน้า 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - 7,059 7,059 (68) 6,991

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 7,059 7,059 (68) 6,991

ภาระคํ�าประกนั และ ภาระผกูพนั - 675 675 (7) 668

- 675 675 (7) 668

กลุ่มที�วดัมูลค่าด้วยจาํนวนเงินเท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ตลอดอายุ - ไม่ม ีการด้อยค่าด้านเครดิต

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - - - - -

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - - - - -

ภาระคํ�าประกนั และ ภาระผกูพนั - - - - -



ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรงุเทพฯ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

____________________________ ____________________________
อรกญัญา พบิูลธรรม ฉตัรสุภา คุณวานิช

41

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี�ยงด้านเครดิต

ธนาคารมฐีานะเปิดสูงสุดต่อความเสี�ยงดา้นเครดติที�มตี่อกจิการอื�นหากกจิการนั �นไม่สามารถทําตามภาระผูกพนั
ที�กําหนดไวไ้ด ้โดยไม่คาํนึงถงึหลกัประกนัที�ถอืครองอยู่ ซึ�งฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสี�ยงถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบั
มูลค่าตามบัญชีบนงบแสดงฐานะการเงิน หรือมูลค่าตามสัญญาของรายการนอกงบการเงินและสัญญา 
คํ�าประกนัทางการเงนิแต่ไม่รวมถงึอนุพนัธท์างการเงนิ

ตารางดงัต่อไปนี�สะทอ้นถงึฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี�ยงดา้นเครดติของเครื�องมอืทางการเงนิแบ่งตามประเภท
สนิทรพัย์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต

ล้านบาท ล้านบาท

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของรายการที� 

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 2,546 24,248
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 40,967 28,900

43,513 53,148

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของรายการที� 

แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน

สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิและเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 1,119 675
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อ 1,587 2,922

2,706 3,597

หลกัประกนั 

ธนาคารกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื�อลดความเสี�ยงด้านเครดิต และธนาคารสามารถให้ลูกหนี�
วางหลกัประกนัประเภทต่าง ๆ เพื�อใชใ้นการกูย้มืเงนิ ซึ�งธนาคารมนีโยบายภายในที�รบัการวางหลกัประกนัสาํหรบั
หนังสอืคํ�าประกนัการกูย้มืจากบรษิทัแม่ของผูกู้ย้มืเพื�อลดความเสี�ยงดา้นเครดติ
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การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

ธนาคารมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที�ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่า
จะเกิดขึ�นของสินทรัพย์ทางการเงินที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น สนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย ลูกหนี�จากการขาย
พนัธบตัรรฐับาล ภาระผกูพนัและสญัญาคํ�าประกนั

แมว้่าธนาคารจะมรีายการเงนิฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงนิซึ�งเขา้เงื�อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 แต่ธนาคารพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิ
ที�ไม่มนัียสาํคญั

เงนิลงทุนในตราสารหนี�

ธนาคารพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหนี�ซึ�งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
นั �นมีความเสี�ยงด้านเครดิตตํ�า ดงันั �น ค่าเผื�อผลขาดทุนที�รบัรู้ในระหว่างปีจงึจํากัดอยู่ที�ผลขาดทุนด้านเครดติ
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืน  “ความเสี�ยงดา้นเครดติตํ�า” สาํหรบัตราสารหนี�ที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดนั �น
พจิารณาจากอนัดบัดา้นเครดติที�อยู่ในระดบัลงทุนจากหน่วยงานจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอือย่างน้อยหนึ�งหน่วยงาน 
ตราสารอื�นๆ จะพจิารณาว่ามคีวามเสี�ยงด้านเครดติตํ�าเมื�อมคีวามเสี�ยงจากการผดินัดชําระอยู่ในระดบัตํ�า และ 
ผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิที�แขง็แรงที�จะปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาได้
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คณุภาพเครดิตของเงินให้สินเชื�อแก่ล ูกหนี� 

เงนิให้สนิเชื�อแก่ลูกหนี�สามารถแยกประเภทออกเป็น สนิเชื�อที�ค้างชําระไม่เกิน 30 วนั สนิเชื�อที�ค้างชําระหว่าง 
31 ถงึ 90 วนั และ สนิเชื�อที�คา้งชาํระมากกว่า 90 วนั 

ตารางแสดงมลูค่าของเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�โดยแบ่งตามคุณภาพดา้นเครดติ เป็นดงันี�

พ.ศ. 2565

สินทรพัยท์างการเงิน

ที�ไม ่มกีารเพิ�มขึ�น

อยา่งม ีนยัสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต 

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ม ีการ

เพิ�มขึ�นอย่างม ี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�มกีาร

ด้อยค่าด้านเครดิต รวม

ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่คา้งชําระและสนิเชื�อที� 
   คา้งชําระไม่เกนิ 30 วนั 9,996 20 - 10,016

สนิเชื�อที�คา้งชําระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - - - -
สนิเชื�อที�คา้งชําระมากกว่า 90 วนั - - - -

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 9,996 20 - 10,016
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้น 

เครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (84) (1) - (85)

มลูค่าสุทธติามบญัชกี่อนหกัสาํรองส่วนเกนิ 9,912 19 - 9,931

พ.ศ. 2564 

สินทรพัยท์างการเงิน

ที�ไม ่มกีารเพิ�มขึ�น

อยา่งม ีนยัสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต 

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ม ีการ

เพิ�มขึ�นอย่างม ี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�มกีาร

ด้อยค่าด้าน

เครดิต รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่คา้งชําระและสนิเชื�อที� 

   คา้งชําระไม่เกนิ 30 วนั 7,059 - - 7,059
สนิเชื�อที�คา้งชําระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - - - -

สนิเชื�อที�คา้งชําระมากกว่า 90 วนั - - - -

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 7,059 - - 7,059

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้น 

เครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (68) - - (68)

มลูค่าสุทธติามบญัชกี่อนหกัสาํรองส่วนเกนิ 6,991 - - 6,991
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ตารางดงัต่อไปนี�แสดงคุณภาพเครดิตของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน และสินทรพัย์อื�น 
โดยจาํแนกตามอนัดบัความน่าเชื�อถอื

พ.ศ. 2565 

สินทรพัย์

ทางการเงินที�ไม ่ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต 

สินทรพัย์

ทางการเงินที�ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัย์

ทางการเงินที�ม ี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและ 

ตลาดเงิน (สินทรพัย )์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 1,057 - - 1,057
กลุ่มระดบัลงทุน 17,380 - - 17,380
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชกี่อนหกั 
   สํารองส่วนเกนิ 18,437 - - 18,437

ลูกหนี�จากการขาย

   พนัธบตัรรฐับาล

กลุ่มระดบัลงทุน 6,348 - - 6,348
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 6,348 - - 6,348

เงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 40,730 - - 40,730
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 40,730 - - 40,730

สินทรพัยท์างการเงินอื�น

กลุ่มระดบัลงทุน 52 - - 52
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 52 - - 52
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พ.ศ. 2564 

สินทรพัย์

ทางการเงินที�ไม ่ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต 

สินทรพัย์

ทางการเงินที�ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัย์

ทางการเงินที�ม ี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและ 

ตลาดเงิน (สินทรพัย )์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 1,030 - - 1,030
กลุ่มระดบัลงทุน 16,287 - - 16,287
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชกี่อนหกั 
   สํารองส่วนเกนิ 17,317 - - 17,317

ลูกหนี�จากการขาย

   พนัธบตัรรฐับาล

กลุ่มระดบัลงทุน 2,922 - - 2,922
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 2,922 - - 2,922

เงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 28,854 - - 28,854
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 28,854 - - 28,854

สินทรพัยท์างการเงินอื�น

กลุ่มระดบัลงทุน 34 - - 34
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 34 - - 34
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5.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง

ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง คอืความเสี�ยงที�ธนาคารอาจจะไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนที�เพยีงพอเพื�อจะชําระ
ภาระผูกพนัเมื�อถึงกําหนดชําระ หรอืธนาคารสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนได้แต่ต้นทุนทางการเงนิอาจอยู่ใน
ระดบัที�สงู

ฝ่ายบรหิารเงนิของธนาคารทําหน้าที�รบัผดิชอบในการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องในรูปของกระแสเงนิสด
สุทธแิละเพดานความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ซึ�งถูกสอบทานและอนุมตัโิดยฝ่ายบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง
ส่วนภูมภิาค และฝ่ายบรหิารเงนิและควบคุมความเสี�ยงในระดบัทั �วโลก ซึ�งเป็นผูร้บัผดิชอบในการกํากบัดูแล
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องในระดบัทั �วโลก โดยธนาคารพจิารณาถึงสภาพตลาด ความต้องการเงนิทุน และ
แหล่งที�มาของเงินทุน นอกจากนี� เพื�อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องที�
กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้มีการจดัทํารายงานประมาณการส่วนต่างสภาพคล่องใน 
แต่ละช่วงเวลาสําหรบัภาวะปกติและสถานการณ์จําลองภาวะวกิฤต ิและได้จดัใหม้แีผนรองรบัเหตุฉุกเฉินใน
ภาวะวกิฤตแิละนโยบายความเสี�ยงสภาพคล่อง



ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรงุเทพฯ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

____________________________ ____________________________
อรกญัญา พบิูลธรรม ฉตัรสุภา คุณวานิช

47

5.1.3.1 สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงินครบกาํหนดอายุตามสญัญา

ระยะเวลาที�จะครบกําหนดอายุตามสญัญา คํานวณจากระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของ
สญัญา ตามวนัที�ที�แสดงยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 รายละเอยีดมดีงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2565 

เผื�อเร ียก ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,237 17,200 - - 18,437

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - 6,348 - - 6,348

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 718 12 1,781 2,511

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 13,251 14,151 2,453 29,855

เงนิลงทุนสุทธิ - 40,730 - - 40,730

เงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธจิาก

   รายได้รอตดับญัชี 5,580 1,413 3,000 5 9,998

สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ - 48 4 - 52

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 6,817 79,708 17,167 4,239 107,931

หนี�สินทางการเงิน

เงนิฝาก 49,829 44 1 - 49,874

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,325 100 - - 1,425

เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - 6,266 - - 6,266

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 837 - - - 837

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 12,193 13,937 2,040 28,170

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 12 53 - 65

หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ 9 126 - - 135

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 52,000 18,741 13,991 2,040 86,772

สภาพคล่องสุทธิ (45,183) 60,967 3,176 2,199 21,159

หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

การคํ�าประกนัการกูย้มื - 23 - - 23

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 464 - - 464

ภาระคํ�าประกนัอื�น 461 88 83 - 632

รวมหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�น 461 575 83 - 1,119
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พ.ศ. 2564 

เผื�อเร ียก ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์ทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,266 16,050 - - 17,316

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - 2,922 - - 2,922

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 22,121 223 1,871 24,215

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 9,847 9,674 2,923 22,444

เงนิลงทุนสุทธิ - 28,854 - - 28,854

เงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี�ยคา้งรบั

   สุทธจิากรายได้รอตดับญัชี 1,937 2,854 2,262 6 7,059

สนิทรพัยอ์ื�นที�เป็นตวัเงนิ - 30 4 - 34

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 3,203 82,678 12,163 4,800 102,844

หนี�สินทางการเงิน

เงนิฝาก 40,175 14 - - 40,189

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,032 100 - - 1,132

เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - 742 - - 742

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 1,477 - - - 1,477

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 7,266 10,276 2,709 20,251

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 12 51 14 77

หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ 9 122 - - 131

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 42,693 8,256 10,327 2,723 63,999

สภาพคล่องสุทธิ (39,490) 74,422 1,836 2,077 38,845

หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

การคํ�าประกนัการกูย้มื - 22 - - 22

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - - - - -

ภาระคํ�าประกนัอื�น 450 139 64 - 653

รวมหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�น 450 161 64 - 675

จํานวนเงนิที�คาดว่าจะไดร้บัคนืหรอืไดร้บัชําระหลงัจากผ่านไปนานกว่า 12 เดอืนสําหรบัสนิทรพัย์และ
หนี�สนิแต่ละรายการ เท่ากบัจาํนวนเงนิที�คาดว่าจะไดร้บัคนืหรอืชาํระภายในสบิสองเดอืนตามสญัญา
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5.1.3.2 หนี�สินทางการเงินครบกาํหนดอายุตามสญัญาโดยไม่ม ีการคิดลด

หนี�สินทางการเงินที�ไม ่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์

ตารางดา้นล่างแสดงกระแสเงนิสดที�ธนาคารต้องชําระภายใต้หนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์
ตามอายุสญัญาคงเหลอื ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยจํานวนเงนิที�แสดงในตารางไม่ไดใ้ชว้ธิี
คดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญา 

พ.ศ. 2565

เผื�อเร ียก ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี�สินทางการเงิน

เงนิฝาก 49,829 44 1 - 49,874

รายการระหวา่งธนาคาร 
และตลาดเงนิ 1,325 100 - - 1,425

เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - 6,266 - - 6,266
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 837 - - - 837

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 14 55 - 69
หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ 9 126 - - 135

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 52,000 6,550 56 - 58,606

พ.ศ. 2564

เผื�อเร ียก ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล ้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี�สินทางการเงิน

เงนิฝาก 40,175 14 - - 40,189

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,032 100 - - 1,132
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - 742 - - 742

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 1,477 - - - 1,477
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 14 55 14 83

หนี�สนิอื�นที�เป็นตวัเงนิ 9 122 - - 131

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 42,693 992 55 14 43,754
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หนี�สินทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ ์

ตารางดา้นล่างแสดงผลการวเิคราะหห์นี�สนิทางการเงนิที�เป็นตราสารอนุพนัธเ์พื�อคา้ของธนาคาร

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้าทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายชําระสุทธ ิหรอืการจ่ายชําระแต่ละรายการ จะได้รบั
การวเิคราะหต์ามระยะเวลาที�คาดว่าจะครบกําหนด

ผลการวเิคราะหห์นี�สนิทางการเงนิที�เป็นตราสารอนุพนัธเ์พื�อคา้ของธนาคาร ที�จะจ่ายชาํระตามเกณฑ์สุทธิ
แสดงในตารางดา้นล่างนี�

พ.ศ. 2565

เผื�อเร ียก ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี�สินอนุพนัธท์างการเงิน

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ - 12,673 10,224 397 23,294
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย - 3,334 3,950 751 8,035

- 16,007 14,174 1,148 31,329

พ.ศ. 2564 

เผื�อเร ียก ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี�สินอนุพนัธท์างการเงิน

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ - 8,072 6,402 379 14,853

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย - 5,011 4,273 1,038 10,322

- 13,083 10,675 1,417 25,175

ตราสารอนุพนัธ์ของธนาคารที�จะมีการจ่ายชําระแต่ละรายการ ประกอบไปด้วย ตราสารอนุพนัธ์
ด้านอัตราแลกเปลี�ยนเช่น สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ สทิธใินการซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยต่างสกุลเงนิ
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5.1.4 ความเสี�ยงด้านมูลค่ายุติธรรม

วธิกีารกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงนิ ในกรณีของเครื�องมอืทางการเงิน
ที�มีการซื�อขายในตลาดมูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาด
ที�เหมาะสมได ้มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิจะกําหนดขึ�นโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าที�เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัประกาศของทางการที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้

ธนาคารมฐีานะตราสารอนุพนัธท์ั �งประเภทที�มเีจตนาถอืไวเ้พื�อการคา้ และประเภทเพื�อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกคา้ รวมไปถงึประเภทเพื�อการบรหิารความเสี�ยงของสนิทรพัย์และหนี�สนิของกลุ่มธนาคาร ตราสารอนุพนัธ์
รวมถึงธุรกรรมสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย ธุรกรรมแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน/เงนิตราต่างประเทศ  
การทาํอนุพนัธอ์ตัราแลกเปลี�ยน/เงนิตราต่างประเทศ

นอกเหนือจากการควบคุมความเสี�ยงดา้นตลาดของตราสารอนุพนัธใ์หอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้ธนาคารยงัมกีาร
ควบคุมความเสี�ยงดา้นเครดติในการทําธุรกรรมกบัคู่สญัญาโดยการกําหนดและควบคุมวงเงนิการทําธุรกรรม
เช่นเดยีวกบันโยบายการใหส้นิเชื�อปกติ

6 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น

ธนาคารมกีารประมาณการทางบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกบัผลที�เกดิขึ�นจรงิ ประมาณการทางบญัชทีี�สําคญัและขอ้สมมตฐิานที�มคีวามเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็น
เหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี�

1) ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

ธนาคารพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวธิวีดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น สนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย และภาระผูกพนัวงเงนิ
สนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใชแ้ละสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ
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ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผล
ขาดทุนด้านเครดติถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมด) ตลอดช่วงอายุที�
คาดไว้ของเครื�องมอืทางการเงนิ โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบัหมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตาม
สญัญาทั �งหมดซึ�งธนาคารต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทั �งหมดซึ�งธนาคารคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�
แท้จริงเมื�อแรกเริ�มของสญัญาสําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินที�ไม่มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื�อซื�อหรือเมื�อวนัที�เกิด
รายการหรืออตัราดอกเบี�ยที�แท้จริงปรบัด้วยความเสี�ยงด้านเครดิตสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่า
ด้านเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อวนัที�เกิดรายการ ธนาคารประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื�อนไขตามสญัญา
ทั �งหมดของสนิทรพัย์ทางการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�คาดไว ้โดยกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะได้รบัที�
ธนาคารพจิารณาหมายรวมถงึกระแสเงนิสดที�ไดม้าจากการขายหลกัประกนัที�ถอืไวห้รอืส่วนที�ปรบัปรุงดา้นเครดติอื�น ๆ ซึ�ง
ถอืเป็นส่วนหนึ�งของเงื�อนไขตามสญัญา โดยขอ้สนันิษฐานว่าอายุที�คาดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิสามารถประมาณ
ไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื อย่างไรกต็ามในกรณีที�ธนาคารไม่สามารถประมาณอายุของสนิทรพัยท์างการเงนิไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื
ธนาคารจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกใช้เกิดจากผลต่างระหว่าง 
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดตามสญัญาที�ถงึกําหนดชาํระ ในกรณีที�ผูถ้อืสญัญาเบกิใชส้นิเชื�อและมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดที�ธนาคารคาดว่าจะไดร้บั ในกรณีที�สนิเชื�อถูกเบกิใช ้โดยการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า
จะเกดิขึ�นสําหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อดงักล่าวของธนาคารตอ้งสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การเบกิใชส้นิเชื�อของ
ภาระผูกพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อที�คาดว่าจะถูกเบกิใช้ตลอดประมาณการอายุที�คาดว่าจะ
เกดิขึ�นของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อเมื�อประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุ

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการ
การจ่ายเงนิชดเชยที�จะจ่ายใหผู้ถ้ือสญัญาสําหรบัผลขาดทุนดา้นเครดติหกัจํานวนเงนิที�ธนาคารคาดว่าจะไดร้บัจาก
ผูถ้อืสญัญา ลูกหนี� หรอืบุคคลใด เนื�องจากธนาคารจะตอ้งชาํระเงนิเฉพาะกรณีที�ลูกหนี�ปฏบิตัผิดิสญัญาซึ�งเป็นไปตาม
เงื�อนไขของเครื�องมอืทางการเงนิที�มกีารคํ�าประกนั โดยหากสนิทรพัย์มกีารคํ�าประกนัอย่างเตม็จํานวน ค่าประมาณการ
ของเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบัสําหรบัสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิจะสอดคล้องกบัค่าประมาณของจํานวนเงนิสดที�
คาดว่าจะไม่ไดร้บัสาํหรบัสนิทรพัยท์ี�มกีารคํ�าประกนั

ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�มกีารด้อยค่าดา้นเครดติ ณ วนัที�รายงานแต่
ไม่ไดเ้ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อวนัที�เกดิรายการ จะถูกวดัมลูค่าโดยใชผ้ลต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบญัชขี ั �นต้นของสนิทรพัยก์บัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตคดิลดดว้ย
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิที�ใชต้อนเริ�มตน้ของสนิทรพัยท์างการเงนินั �น การปรบัปรุงผลต่างดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทุนเป็นผลกําไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ธนาคารวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของเครื�องมอืทางการเงนิโดยวธิกีารที�สะทอ้นถงึเรื�องต่อไปนี�
- จํานวนเงนิที�คํานึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนักและปราศจากอคต ิซึ�งพจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธ์

ที�เป็นไปได้
- มลูค่าเงนิตามเวลา และ 
- ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามที�มากเกนิไป ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัเหตุการณ์

ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 

ธนาคารวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของเครื�องมอืทางการเงนิโดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี�

ก) วิธ ีท ั �วไป (General approach)

ณ วนัที�รายงาน ธนาคารเลอืกใชว้ธิที ั �วไป (General approach) สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�เป็นตราสารหนี�
ที�วดัมูลค่าดว้ยวธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น สนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดั
มูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย และภาระผูกพนัและสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไข
ในการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) โดยพจิารณาการเปลี�ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์
ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกําหนดวิธีการวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกดิขึ�นและการคาํนวณวธิดีอกเบี�ยที�แทจ้รงิที�แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่

- ระดบัที� 1 หากความเสี�ยงดา้นเครดติของเครื�องมอืทางการเงนิไม่เพิ�มขึ�นอย่างมนัียสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้
รายการเมื�อเริ�มแรก ค่าเผื�อผลขาดทุนของเครื�องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับ
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที� 2 หากความเสี�ยงดา้นเครดติของเครื�องมอืทางการเงนิเพิ�มขึ�นอย่างมนัียสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้
รายการเมื�อแรกเริ�ม ค่าเผื�อผลขาดทุนของเครื�องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงนิเท่ากบั
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุ

- ระดับที� 3 เมื�อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื�อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
ค่าเผื�อผลขาดทุนของเครื�องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที�
คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุ

ในการคาํนวณค่าเผื�อดอ้ยค่าภายใตว้ธิกีารพจิารณาการเปลี�ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยใ์นแต่ละระดบั
ค่าเผื�อดอ้ยค่าจะถูกคาํนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี� (Collective approach) โดยคาํนึงถงึขอ้มลูคาดการณ์ในอนาคต   

การเพิ�มขึ�นอย่างม ีนัยสาํคญัของความเสี�ยงด้านเครดิต

ธนาคารประเมินความเสี�ยงด้านเครดิตของเครื�องมือทางการเงิน ณ วนัที�รายงาน ว่ามีการเพิ�มขึ�นอย่างมี
นัยสําคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ ในการประเมนิดงักล่าวธนาคารเปรยีบเทยีบความเสี�ยง
ของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�นของเครื�องมอืทางการเงนิ ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะ
เกดิขึ�นของเครื�องมอืทางการเงนิ ณ วนัที�รบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก และพจิารณาขอ้มูลสนับสนุนและสมเหตุสมผล
ที�สามารถหาไดโ้ดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามที�มากเกนิไป
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ข) วิธ ีอย่างง่าย (Simplified approach)

ธนาคารเลอืกใชใ้ชว้ธิอีย่างงา่ย ในการคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยจะพจิารณา
มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุสําหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ลูกหนี�อื�น และเงนิใหกู้้ยมื
ของพนักงาน ธนาคารประเมินว่าวิธกีารอย่างง่ายไม่ได้มคีวามแตกต่างอย่างมนัียสําคญัจากวิธทีั �วไปของ
สนิทรพัยท์างการเงนิเหล่านั �น

2) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธแ์ละเครื�องม ือทางการเงิน

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ
และเครื�องมอืทางการเงนิ โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าที�เป็นที�ยอมรบักนัทั �วไป ซึ�งฝ่ายบรหิารเหน็ว่า
ประมาณการดงักล่าวสมเหตุสมผล 

3) ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 

ธนาคารมขีอ้ผูกมดัในการให้ประโยชน์แก่พนักงานเมื�อเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนัของหนี�สนิผลประโยชน์พนักงานที�รบัรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิได้ถูกคํานวณด้วยวธิคีณิตศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที�ใช้ในการ
ประเมนิค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธปิระจํางวดไดร้วมถงึอตัราคดิลด อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืนพนักงาน และ
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี�ยนแปลงในอตัราเหล่านี�มผีลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับ
ผลประโยชน์พนักงานสุทธิ ในทุกปีธนาคารจะมีการทบทวนอตัราคิดลดที�เหมาะสมซึ�งสะท้อนถึงอตัราดอกเบี�ยที�ควร
นํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคตที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายใหก้บัพนักงาน ในการประเมนิ
อตัราคดิลดที�เหมาะสม ธนาคารจะพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งจ่ายในสกุลเงนิที�ไดร้บัประโยชน์

4) การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

ในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ธนาคารพจิารณาจากขอ้เท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดที�ทําใหเ้กิดสิ�งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจสําหรบัผู้เช่า ในการใช้สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใช้สทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า ธนาคารพจิารณา 
การกําหนดอายุสญัญาเช่ากต็่อเมื�อสญัญาเช่านั �นมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ 

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าในสญัญาเช่าส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าถูกรวมอยู่ในหนี�สนิตามสญัญาเช่า

5) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนี�สินตามสญัญาเช่า

ธนาคารประเมนิอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าดงันี�
 ใชข้อ้มูลที�การจดัหาเงนิทุนจากบุคคลที�สามของแต่ละกจิการที�เป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลที�ไดร้บัใหส้ะทอ้นกบั

การเปลี�ยนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได้
 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
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7 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงการวเิคราะหม์ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ

พ.ศ. 2565 

วดัม ูลค่าดว้ย

วดัม ูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ

ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ต้นทุน

ขาดทุน เบด็เสรจ็อ ื�น ตดัจาํหน่าย รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - 6 6

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - - 18,435 18,435

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - 6,348 6,348

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 2,511 - - 2,511

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 29,855 - - 29,855

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยสุ์ทธิ - 40,730 - 40,730

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - - 10,016 10,016

สนิทรพัยอ์ื�น - - 52 52

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 32,366 40,730 34,857 107,953

หนี�สินทางการเงิน 

เงนิรบัฝาก - - 49,874 49,874

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - 1,425 1,425

เจา้หนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - 6,266 6,266

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 837 837

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 28,170 - - 28,170

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - 65 65

หนี�สนิอื�น - - 135 135

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 28,170 - 58,602 86,772
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พ.ศ. 2564 

วดัม ูลค่าดว้ย

วดัม ูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ

ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ต้นทุนตดั

ขาดทุน เบด็เสรจ็อ ื�น จาํหน่าย รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - 11 11

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - - 17,313 17,313

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - 2,922 2,922

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 24,215 - - 24,215

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 22,444 - - 22,444

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยสุ์ทธิ - 28,854 - 28,854

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั - - 7,059 7,059

สนิทรพัยอ์ื�น - - 34 34

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 46,659 28,854 27,339 102,852

หนี�สินทางการเงิน 

เงนิรบัฝาก - - 40,189 40,189

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - 1,132 1,132

เจา้หนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - - 742 742

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 1,477 1,477

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 20,251 - - 20,251

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - 77 77

หนี�สนิอื�น - - 131 131

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 20,251 - 43,748 63,999
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8 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรพัย ์

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ในประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1,056,730,532 1,029,549,382
ธนาคารพาณิชย์ 179,203,692 236,930,245
หลกัทรพัยท์ี�รบัเป็นหลกัประกนัภายใตข้อ้ตกลงธุรกรรมขายคนื* 17,200,000,000 16,050,000,000

รวม 18,435,934,224 17,316,479,625
บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 1,154,389 416,667
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนการดอ้ยคา่ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -
หกั  สาํรองส่วนเกนิ (2,389,490) (3,584,373)

รวมในประเทศ 18,434,699,123 17,313,311,919

ต่างประเทศ

เงนิดอลลารนิ์วซแีลนด์ 56,205 123,341
เงนิสกุลอื�น ๆ 105,750 37,297

รวม 161,955 160,638
บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั - -
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนการดอ้ยคา่ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

รวมต่างประเทศ 161,955 160,638

รวมในประเทศและต่างประเทศ 18,434,861,078 17,313,472,557

* หลกัทรพัย์ที�รบัเป็นหลกัประกันภายใต้ข้อตกลงธุรกรรมขายคืนกับธนาคารพาณิชย์ คือ พนัธบตัรรฐับาล ข้อตกลง
ธุรกรรมขายคนืจะครบกําหนดในวนัทาํการถดัไป 

9 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัม ูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท

ตราสารหนี� - หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 2,510,752,771 24,214,983,582

รวม 2,510,752,771 24,214,983,582
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10 ตราสารอนุพนัธท์างการเงิน

ตราสารอนุพนัธเ์พื�อคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

พ.ศ. 2565

มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา

ประเภทความเสี�ยง พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราแลกเปลี�ยน 21,095,864 (20,470,867) 729,017,015
อตัราดอกเบี�ย 8,759,047 (7,699,220) 1,316,680,863

รวม 29,854,911 (28,170,087) 2,045,697,878

พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา

ประเภทความเสี�ยง พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราแลกเปลี�ยน 13,914,283 (11,184,689) 872,158,541
อตัราดอกเบี�ย 8,529,870 (9,066,438) 1,215,036,756

รวม 22,444,153 (20,251,127) 2,087,195,297

ตารางต่อไปนี�สรุปฐานะเปิดที�มนัียสาํคญัซึ�งไดร้บัผลกระทบจากปฏริปูอตัราดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

จาํนวนเงินตามสญัญา

USD LIBOR THBFIX

พนับาท พนับาท

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 156,662,513 80,362,306
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 201,021,151 409,256,787

รวม 357,683,664 489,619,093

ตารางขา้งตน้แสดงการประเมนิของผูบ้รหิารต่อฐานะเปิดของสญัญาซึ�งจะครบกําหนดภายหลงัวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ที�ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขสญัญา ยอดคงเหลอืที�รายงานใชจ้าํนวนเงนิตามสญัญาสาํหรบัตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ

เมื�อสญัญามทีั �งฝั �งรบัและฝั �งจ่ายเงนิซึ�งมฐีานะเปิดต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ย เช่น สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 
จาํนวนเงนิตามสญัญาจะถูกแสดงทั �งฝั �งรบัและฝั �งจ่าย
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ตารางดงักล่าวแสดงถงึจาํนวนเงนิตามสญัญาของสนิทรพัย์อนุพนัธท์างการเงนิ และ หนี�สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ จํานวนเงนิ
ตามสญัญาแสดงถงึจาํนวนรายการคา้ ณ วนัสิ�นปี แต่ไม่ไดแ้สดงถงึความเสี�ยงดา้นตลาด หรอื ความเสี�ยงดา้นเครดติ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัที
   และล่วงหน้า 

- สญัญาซื�อ 203,595 247,551 451,146 230,361 309,346 539,707

- สญัญาขาย 232,930 216,699 449,629 269,492 268,414 537,906

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย
- สญัญาซื�อ 106,827 156,745 263,572 123,072 187,184 310,256

- สญัญาขาย 95,748 168,128 263,876 124,021 186,012 310,033

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 537,432 89,947 627,379 516,405 95,303 611,708

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 553,919 134,414 688,333 447,833 155,496 603,329

สญัญาสทิธซิื�อขายเงนิตราต่างประเทศ 
- ขายสทิธทิี�จะซื�อ - 4,749 4,749 - 3,857 3,857

- ขายสทิธทิี�จะขาย 4,749 - 4,749 3,857 - 3,857

- ซื�อสทิธทิี�จะซื�อ - 6,926 6,926 - 6,296 6,296

- ซื�อสทิธทิี�จะขาย 173 - 173 - - -

   รวม 1,735,373 1,025,159 2,760,532 1,715,041 1,211,908 2,926,949
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11 เงินลงทุนสุทธิ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัม ูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 40,729,842,703 28,854,337,176

   รวม 40,729,842,703 28,854,337,176
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวม 40,729,842,703 28,854,337,176

12 เงินให้สินเชื�อแก่ล ูกหนี�และดอกเบี�ยค ้างรบัสุทธิ

12.1 จาํแนกตามประเภทสินเชื�อ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

เงนิเบกิเกนิบญัชี 12,217 10,028
เงนิใหกู้ย้มื 9,990,951,329 7,031,436,294
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 6,469,318 7,749,389

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 9,997,432,864 7,039,195,711
บวก ดอกเบี�ยคา้งรบั 18,567,099 19,549,669

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 10,015,999,963 7,058,745,380
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (หมายเหต ุ13) (90,055,034) (75,313,608)

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 9,925,944,929 6,983,431,772
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12.2 จาํแนกตามสกลุเงินและถิ�นที�อยู่ของล ูกหนี� (ยอดสินเชื�อส ุทธิจากรายได้รอตดับญัชี)

พ.ศ. 2565

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

เงนิบาท 9,640,754,905 - 9,640,754,905
เงนิดอลลารส์หรฐั 356,677,959 - 356,677,959

รวมเงนิใหส้นิเชื�อ 9,997,432,864 - 9,997,432,864

พ.ศ. 2564

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

เงนิบาท 6,334,620,735 - 6,334,620,735
เงนิดอลลารส์หรฐั 704,574,976 - 704,574,976

รวมเงนิใหส้นิเชื�อ 7,039,195,711 - 7,039,195,711

12.3 จาํแนกตามประเภทการจดัช ั �น

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

เงินให้สินเชื�อและ

ดอกเบี�ยคา้งรบั

เงินให้สินเชื�อและ

ดอกเบี�ยคา้งรบั

บาท บาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไมม่กีารเพิ�มขึ�นอย่างมนัียสาํคญัของ
ความเสี�ยงดา้นเครดติ 9,977,298,113 7,039,195,711

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนัียสาํคญัของ
ความเสี�ยงดา้นเครดติ 20,134,751 -

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - -

   รวม 9,997,432,864 7,039,195,711
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12.4 การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเชื�อแก่ล ูกหนี�

พ.ศ. 2565 

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ไม ่ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ม ีการ

เพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ด ้อยค่า

ด้านเครดิต รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 7,058,745,380 - - 7,058,745,380

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการเปลี�ยนการจดัชั �น (20,134,751) 20,134,751 - -
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ไดม้าหรอืเบกิใช้ 4,102,026,757 - - 4,102,026,757

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (1,144,772,174) - - (1,144,772,174)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 9,995,865,212 20,134,751 - 10,015,999,963

พ.ศ. 2564 

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ไม ่ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ม ีการ

เพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญั

ของความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ด ้อยค่า

ด้านเครดิต รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,764,595,868 - - 3,764,595,868

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ไดม้าหรอืเบกิใช้ 4,256,309,610 - - 4,256,309,610

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (962,160,098) - - (962,160,098)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 7,058,745,380 - - 7,058,745,380
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13 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

พ.ศ. 2565

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ไม ่

ม ีการเพิ�มขึ�น

อย่างม ีนัยสาํคญั

ของความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ด ้อย

ค่าด้านเครดิต 

สาํรอง

ส่วนเกิน รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 68,199,474 - - 7,114,134 75,313,608
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการ

เปลี�ยนการจดัชั �น (471,941) 471,941 - - -
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การวดัมลูค่าค่าเผื�อ
   ผลขาดทุนใหม่ (6,526,515) - - - (6,526,515)
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�
  ไดม้าหรอืเบกิใช้ 43,385,047 - - - 43,385,047

สนิทรพัยท์างการเงนิที�
   ถูกตดัรายการ  (19,745,728) - - - (19,745,728)
ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ (2,371,378) (2,371,378)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 84,840,337 471,941 - 4,742,756 90,055,034
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พ.ศ. 2564

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ไม ่

ม ีการเพิ�มขึ�น

อย่างม ีนัยสาํคญั

ของความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัย ์

ทางการเงินที�ม ี

การเพิ�มขึ�นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ด ้อย

ค่าด้านเครดิต 

สาํรอง

ส่วนเกิน รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 23,661,460 - - 9,485,513 33,146,973
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การวดัมลูค่าค่าเผื�อ
   ผลขาดทุนใหม่ 23,252,874 - - - 23,252,874
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�
  ไดม้าหรอืเบกิใช้ 28,923,695 - - - 28,923,695

สนิทรพัยท์างการเงนิที�
   ถูกตดัรายการ  (7,638,555) - - - (7,638,555)
ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ - - - (2,371,379) (2,371,379)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 68,199,474 - - 7,114,134 75,313,608

ธนาคารทยอยรบัรู้ผลกระทบส่วนเกินสะสมค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปลี�ยนแปลง ณ วนัแรกที�ถือปฏิบตัิ
ในกําไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 



ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรงุเทพฯ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

____________________________ ____________________________
อรกญัญา พบิูลธรรม ฉตัรสุภา คุณวานิช

65

14 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ส ุทธิ

เครื�องตกแต่ง

ส่วนปรบัปรงุ ติดต ั �งและเครื�อง งานระหว่าง

อาคารเช่า ใช้สาํนักงาน ติดต ั �ง รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 86,572,856 64,297,160 3,858,082 154,728,098
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (13,460,343) (31,398,873) - (44,859,216)

ราคาตามบญัชสุีทธิ 73,112,513 32,898,287 3,858,082 109,868,882

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปีสุทธิ 73,112,513 32,898,287 3,858,082 109,868,882

ซื�อสนิทรพัย์ 2,358,370 3,776,089 1,519,867 7,654,326

โอนเขา้ (ออก) 328,660 533,422 (3,858,082) (2,996,000)

หกั  ค่าเสื�อมราคา (9,913,245) (11,044,110) - (20,957,355)

ราคาตามบญัชสีิ�นปีสุทธิ 65,886,298 26,163,688 1,519,867 93,569,853

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 89,259,886 68,606,671 1,519,867 159,386,424
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (23,373,588) (42,442,983) - (65,816,571)

ราคาตามบญัชีส ุทธิ 65,886,298 26,163,688 1,519,867 93,569,853

สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ราคาตามบญัชตีน้ปีสุทธิ 65,886,298 26,163,688 1,519,867 93,569,853
ซื�อสนิทรพัย์ 395,555 6,810,381 2,540,894 9,746,830
โอนเขา้ (ออก) - 1,251,869 (1,251,869) -
หกั ค่าตดัจาํหน่าย - (458,859) - (458,859)
หกั  ค่าเสื�อมราคา (10,120,062) (10,940,167) - (21,060,229)

ราคาตามบญัชสีิ�นปีสุทธิ 56,161,791 22,826,912 2,808,892 81,797,595

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน 89,655,441 74,013,036 2,808,892 166,477,369
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (33,493,650) (51,186,124) - (84,679,774)

ราคาตามบญัชีส ุทธิ 56,161,791 22,826,912 2,808,892 81,797,595
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15 สินทรพัยส์ิทธิการใช้ส ุทธิ

สินทรพัยส์ิทธิ

การใช้จาก

สญัญาเช่า รวม

บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 90,351,243 90,351,243
หกั ค่าตดัจาํหน่าย (14,840,795) (14,840,795)

มลูค่าตามบญัชสุีทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 75,510,448 75,510,448

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 75,510,448 75,510,448
การเพิ�มขึ�น 1,371,096 1,371,096
หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (13,295,935) (13,295,935)

มลูค่าตามบญัชสุีทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 63,585,609 63,585,609



ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น - สาขากรงุเทพฯ  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

____________________________ ____________________________
อรกญัญา พบิูลธรรม ฉตัรสุภา คุณวานิช

67

16 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตนสุทธิ

ซอฟต์แวร ์ งานระหว่าง

คอมพิวเตอร ์ ติดต ั �ง รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 5,122,952 - 5,122,952
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,888,181) - (4,888,181)

ราคาตามบญัชสุีทธิ 234,771 - 234,771

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปีสุทธิ 234,771 - 234,771
ซื�อสนิทรพัย์ 10,738,321 1,087,655 11,825,976
โอนเขา้ 2,996,000 - 2,996,000
หกั  ค่าเสื�อมราคา (1,156,333) - (1,156,333)

ราคาตามบญัชสีิ�นปีสุทธิ 12,812,759 1,087,655 13,900,414

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 18,857,273 1,087,655 19,944,928
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,044,514) - (6,044,514)

ราคาตามบญัชสุีทธิ 12,812,759 1,087,655 13,900,414

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ราคาตามบญัชตีน้ปีสุทธิ 12,812,759 1,087,655 13,900,414
ซื�อสนิทรพัย์ 5,455,194 32,100 5,487,294
โอนเขา้ (ออก) 1,087,655 (1,087,655) -
หกั  ค่าเสื�อมราคา (3,674,671) - (3,674,671)

ราคาตามบญัชสีิ�นปีสุทธิ 15,680,937 32,100 15,713,037

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน 25,400,122 32,100 25,432,222
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,719,185) - (9,719,185)

ราคาตามบญัชสุีทธิ 15,680,937 32,100 15,713,037
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 12,060,141 11,301,657
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 41,439,300 35,259,067

53,499,441 46,560,724

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน 4,332,427 1,127,634

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส ุทธิ 49,167,014 45,433,090

รายการเคลื�อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 45,433,090 35,704,351
เพิ�ม (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ 3,435,121 8,271,971
เพิ�ม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 298,803 1,456,768

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 49,167,014 45,433,090
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รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมดีงันี�

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี รายการ รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม รายการที�รบัร ู้ ที�รบัร ู้ในกาํไร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 ในกาํไรหรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น พ.ศ. 2565

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 23,458,120 2,197,749 (484,055) 25,171,814

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 10,899,124 (1,062,398) - 9,836,726

ค่าเสื�อมราคาสะสม/ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 658,725 (31,621) - 627,104

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 402,533 - 1,820,882 2,223,415

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8,705,010 4,211,832 - 12,916,842

ประมาณการค่ารื�อถอน 2,036,224 184,134 - 2,220,358

สญัญาเช่า 400,988 102,194 - 503,182

รวมสินทรพัย ์ 46,560,724 5,601,890 1,336,827 53,499,441

หนี�สิน

กําไรจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 887,602 - 1,038,024 1,925,626

กําไรจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 240,032 2,166,769 - 2,406,801

รวมหนี�สิน 1,127,634 2,166,769 1,038,024 4,332,427

รวมภาษีเงินได้รอตดับญัชี 45,433,090 3,435,121 298,803 49,167,014
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ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี รายการ รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม รายการที�รบัร ู้ ที�รบัร ู้ในกาํไร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 ในกาํไรหรือขาดทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 22,354,806 2,358,594 (1,255,280) 23,458,120

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,915,796 983,328 - 10,899,124

ค่าเสื�อมราคาสะสม/ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 721,766 (63,041) - 658,725

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 48,766 - 353,767 402,533

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,069,475 3,635,535 - 8,705,010

ประมาณการค่ารื�อถอน 1,518,145 518,079 - 2,036,224

สญัญาเช่า 235,331 165,657 - 400,988

รวมสินทรพัย ์ 39,864,085 7,598,152 (901,513) 46,560,724

หนี�สิน

กําไรจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 3,245,883 - (2,358,281) 887,602

กําไรจากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 913,851 (673,819) - 240,032

รวมหนี�สิน 4,159,734 (673,819) (2,358,281) 1,127,634

รวมภาษีเงินได้รอตดับญัชี 35,704,351 8,271,971 1,456,768 45,433,090
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18 สินทรพัยอ์ ื�นสุทธิ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

เงนิมดัจาํ 4,234,039 4,234,039
ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 49,155,552 26,033,577
ดอกเบี�ยคา้งรบั 4,432,620 2,518,274
ลูกหนี�อื�น 1,732,296 695,622
เงนิจ่ายล่วงหน้าในนามของลูกคา้ 235,145 235,523
อื�น ๆ 420,894 248,194

รวมสนิทรพัยอ์ื�น 60,210,546 33,965,229

19 เงินรบัฝาก

จาํแนกตามประเภทเงนิรบัฝาก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

จ่ายคนืเมื�อทวงถาม 44,263,963,852 34,115,791,999
ออมทรพัย์ 5,565,504,627 6,058,886,294
จ่ายคนืเมื�อสิ�นระยะเวลา 44,610,638 14,540,368

รวมเงนิรบัฝาก 49,874,079,117 40,189,218,661

จาํแนกตามสกุลเงนิและถิ�นที�อยูข่องผูฝ้าก 

พ.ศ. 2565

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

เงนิดอลลารส์หรฐั 19,757,959,581 3,964,309,469 23,722,269,050
เงนิบาท 25,769,800,015 354,914,309 26,124,714,324
เงนิยโูร 25,671,431 995,028 26,666,459
เงนิเยน 429,284 - 429,284

รวมเงนิรบัฝาก 45,553,860,311 4,320,218,806 49,874,079,117
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พ.ศ. 2564

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

เงนิดอลลารส์หรฐั 16,616,748,326 2,468,984,486 19,085,732,812
เงนิบาท 20,727,800,965 346,470,009 21,074,270,974
เงนิยโูร 27,873,119 941,663 28,814,782

เงนิเยน 400,093 - 400,093

รวมเงนิรบัฝาก 37,372,822,503 2,816,396,158 40,189,218,661

20 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - หนี�สิน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ในประเทศ

   ธนาคารพาณิชย์ 532,169,562 533,424,583

ต่างประเทศ

   เงนิสกุลบาท 893,259,964 598,633,359

รวมในประเทศและต่างประเทศ 1,425,429,526 1,132,057,942

21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุตามอตัราเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย ซึ�งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกนัระดบั 
เงนิเกษียณอายุที�จะได้รบั โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนในปีสุดท้ายของพนักงาน
ก่อนที�จะเกษยีณอายุ 

จํานวนค่าใช้จ่ายที�บนัทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นตามโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้สําหรบั
ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 11,506,471 11,988,727
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,061,636 1,155,357

รวม 13,568,107 13,144,084
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวส้ําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ยอดยกมาของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 117,290,603 111,774,032
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 11,506,471 11,988,727
ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,061,636 1,155,357
การวดัมลูค่าใหม่ :

กําไรที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร์ - -
กําไรที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ (1,777,071) (5,964,350)
กําไรที�เกดิขึ�นจากประสบการณ์ (643,206) (312,051)

ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี (2,579,362) (1,351,112)

ยอดยกไปของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 125,859,071 117,290,603

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที�กําหนดไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ขอ้สมมตฐิานทางการเงนิ 
อตัราคดิลด รอ้ยละ 2.00 รอ้ยละ 1.75
การเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน - พนักงานประจาํ รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6
การเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน - พนักงานตามสญัญา รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6

   อตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ รอ้ยละ 100 ของ 
ตารางมรณะไทย      

พ.ศ. 2560

รอ้ยละ 100 ของ 
ตารางมรณะไทย      

พ.ศ. 2560
   เกษยีณอายุ 55 ปี 55 ปี
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการคาํนวณ 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

การเพิ�มขึ�นของ

ข้อสมมติ

การลดลงของ

ข้อสมมติ

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.25 ลดลง รอ้ยละ 5.41 เพิ�มขึ�น รอ้ยละ 6.07
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.25 เพิ�มขึ�น รอ้ยละ 5.75 ลดลง รอ้ยละ 5.24

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นี�อา้งองิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะที�ใหข้อ้สมมตอิื�นคงที� ในทางปฏบิตัสิถานการณ์
ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัการคํานวณหนี�สนิบําเหน็จ
บํานาญที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวค้ํานวณดว้ยวธิคีดิลด
แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) 

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 5 ปี (พ.ศ. 2564 : 7 ปี) 

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนักงานที�ไม่มกีารคดิลด :

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 
น้อยกว่า 1 ปี 12,896,709 10,989,399

   ระหว่าง 1-2 ปี 28,886,207 3,399,434
   ระหว่าง 2-5 ปี 32,017,276 53,184,664
   ระหว่าง 5-10 ปี 58,880,934 57,409,690

   รวม 132,681,126 124,983,187
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22 หนี�สินตามสญัญาเช่า

รายการเคลื�อนไหวของหนี�สนิตามสญัญาเช่ามดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 76,845,169 88,490,254
จ่ายชาํระระหว่างปี (11,962,402) (11,645,085)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 64,882,767 76,845,169

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี�ตามสญัญาเช่า 1,890,326 2,207,643
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการเช่าสนิทรพัยม์ลูค่าตํ�า 1,511,729 1,006,249

ธนาคารมคีวามแน่นอนที�จะเลอืกใชส้ทิธใินการขยายอายุสญัญาเช่าไปตอ่อกีสองรอบ ซึ�งมรีอบระยะเวลารอบละ 3 ปี ส่งผลให้
อายุสญัญาเช่าทั �งหมดรวมเป็น 9 ปี  

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเช่าเป็นจํานวน 13,852,728 บาท (สําหรบั 
ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 13,852,728 บาท) 

23 หนี�สินอื�น

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 86,412,381 16,841,046
เงนินําส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากและกองทุนฟื�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 32,903,115 22,679,353
เงนิโบนัสคา้งจา่ย 47,599,393 54,495,623
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 401 402
เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 146,337,324 121,364,423
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อ

และสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 8,883,132 6,888,628
อื�น ๆ 47,120,963 35,171,533

รวมหนี�สนิอื�น 369,256,709 257,441,008
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24 เงินทุนสุทธิเพื�อดาํรงสินทรพัยต์ามกฎหมาย

ธนาคารดาํรงสนิทรพัยไ์วใ้นประเทศไทยตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 โดยแสดงตาม
ราคาตลาดหรอืราคาทุนที�ตํ�ากว่า ประกอบดว้ย

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

มลูค่าการดาํรงสนิทรพัยต์ามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัิ
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 14,444,271,181 14,476,551,382

เงนิลงทุนสุทธเิพื�อการดาํรงสนิทรพัยต์ามมาตรา 32 14,040,000,000 14,040,000,000
ยอดสุทธบิญัชรีะหว่างกนัที�สาขาเป็นเจา้หนี�สาํนักงานใหญ่

และสาขาอื�นในต่างประเทศ บรษิทัแม่และบรษิทัลูก 6,280,233,551 24,515,136,556

ผลรวมของเงนิทุนสุทธเิพื�อการดาํรงสนิทรพัยต์ามมาตรา 32
และยอดสุทธบิญัชรีะหว่างกนั 20,320,233,551 38,555,136,556

เงนิกองทุนทั �งสิ�นตามกฎหมาย 13,977,322,349 14,027,187,241

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง (รอ้ยละ) 26.69 25.32

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้กีารปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลเงนิกองทุนสาํหรบัสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ
โดยอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การดํารงเงนิกองทุนตาม Basel II ซึ�งธนาคารได้เลอืกใช้วธิมีาตรฐาน ในการคํานวณสนิทรพัย์
เสี�ยงทางดา้นเครดติสาํหรบัสนิทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิประเภทต่าง ๆ เพื�อใชใ้น
การคาํนวณอตัราส่วนเงนิกองทุนทั �งสิ�นต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ธนาคารไดจ้ดแจง้เพิ�มเงนิกองทุนดํารงสนิทรพัย์ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนั
การเงนิ พ.ศ. 2551 เป็นจาํนวนทั �งสิ�น 400 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

 เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้จดแจ้งเพิ�มเงนิกองทุนดํารงสนิทรพัย์ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัิ
ธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 จํานวน 400 ล้านบาท ซึ�งเป็นยอดสุทธหิลงัจากหกัภาษี ณ ที�จ่าย จํานวน 44.44 ล้านบาท  
โดยไดร้บัอนุมตัจิากสํานักงานใหญ่ให้โอนเงนิจํานวนดงักล่าวจากกําไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ําหน่ายออกนอกราชอาณาจกัรที�
เป็นส่วนของสาํนักงานใหญ่ในทางบญัชี
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ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื�องการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทางเว็บไซต์ http://www.bofaml.com/en-
us/content/apac-thailand-in-language.html และ http://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/countrypages ภายใน
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2566 

ธนาคารได้เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื�อรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที�มคีวามรุนแรง 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. 2/2561 โดยเปิดเผยตามช่องทางและ
วนัที�ดงักล่าวขา้งตน้

25 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าและภาระผกูพนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ธนาคารมภีาระผกูพนัและหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นในภายหน้าจากการดาํเนินงานอนัเป็นปกตขิองธนาคารดงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 464 464 - - -

การค ํ�าประกนัการก ู้ยืม :

การคํ�าประกนัการกู้ยมื 2 21 23 2 20 22

ภาระผกูพนัอื�น :

วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี�ยงัไม่ไดม้กีารใช้ 647 940 1,587 902 2,020 2,922

ภาระคํ�าประกนัอื�น 618 14 632 633 20 653

ภาระผูกพนัอื�น 1,265 954 2,219 1,535 2,040 3,575

   รวมภาระผูกพนั 1,267 1,439 2,706 1,537 2,060 3,597

ฝ่ายบรหิารของธนาคารคาดว่าจะไม่มกีารขาดทุนอนัมสีาระสาํคญัเกดิขึ�นจากรายการขา้งตน้
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26 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

พ.ศ. 2565 

มูลค่าข ั �นต้น

มูลค่าที�นํามา

หกักลบในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลค่าสุทธิที�

แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลค่าที�ไม ่ได ้นํามาหกักลบใน

งบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าสุทธิ

ม ูลค่าหกักลบ

ตามสญัญา

ที�ไม ่เข้าเงื�อนไข

ตามมาตรฐาน

การบญัชี

ม ูลค ่า

หลกัประกนั

ทางการเงิน

ที�เกี�ยวข้อง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

ธุรกรรมซื�อหลกัทรพัย์
โดยมสีญัญาว่าจะขายคนื 17,200 - 17,200 - 17,397 (197)

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 29,855 - 29,855 27,926 - 1,929

รวม 47,055 - 47,055 27,926 17,397 1,732

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 28,170 - 28,170 (29,223) - (1,053)

รวม 28,170 - 28,170 (29,223) - (1,053)

พ.ศ. 2564 

มูลค่าข ั �นต้น

มูลค่าที�นํามา

หกักลบในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลค่าสุทธิที�

แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลค่าที�ไม ่ได ้นํามาหกักลบใน

งบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าสุทธิ

ม ูลค่าหกักลบ

ตามสญัญา

ที�ไม ่เข้าเงื�อนไข

ตามมาตรฐาน

การบญัชี

ม ูลค ่า

หลกัประกนั

ทางการเงิน

ที�เกี�ยวข้อง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

ธุรกรรมซื�อหลกัทรพัย์
โดยมสีญัญาว่าจะขายคนื 16,050 - 16,050 - 16,228 (178)

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 22,444 - 22,444 19,657 - 2,787

รวม 38,494 - 38,494 19,657 16,228 2,609

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 20,251 - 20,251 22,412 - (2,161)

รวม 20,251 - 20,251 22,412 - (2,161)
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สญัญาการหกักลบ - ที�ยงัไม่ไดถู้กนํามาหกักลบในงบการเงนิ 

- ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

ธนาคารมสีญัญากบัคู่คา้ในสญัญาอนุพนัธ์เกี�ยวกบั ขอ้ตกลงหลกัของ ISDA ซึ�งกําหนดใหใ้นสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเครดติที�กําหนดไว้ เช่น การผดินัดชําระ จํานวนสุทธดิ้านรบัหรอืด้านจ่ายชําระในสกุลเงินเดยีวกันกบัคู่สญัญา
ดงักล่าว จะกลายเป็นจาํนวนที�จะตอ้งรบัชาํระหรอืจ่ายชาํระสุทธแิละสญัญาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะถูกยกเลกิไป เนื�องจาก
รายการดงักล่าวไม่ถอืเป็นสทิธติามกฎหมาย ณ ปัจจุบนัในการรบัหรอืจ่ายชําระสุทธ ิกลุ่มกจิการจงึไดแ้สดงรายการ
ดงักล่าวแยกต่างหากกนัในงบการเงนิ 

- ธุรกรรมซื�อคนื

ธนาคารมสีญัญากบัคู่คา้ในสญัญาธุรกรรมซื�อ/ขายหลกัทรพัย์โดยมสีญัญาว่าจะขาย/ซื�อคนืเกี�ยวกบัสญัญามาตรฐาน 
TBMA/ISMA GMRA กําหนดใหม้กีารโอนกรรมสทิธิ �ของหลกัประกนัจากผูกู้ไ้ปยงัผูใ้หกู้ใ้นวนัเริ�มสญัญา หากเกดิการ
ผดินัดชําระหนี� ผู้ให้กู้ไม่ต้องดําเนินการเพื�อบงัคบัหลกัประกนัจากผู้กู้ แต่สามารถยดึหลกัประกนัดงักล่าวไวไ้ดเ้ลย 
แต่เนื�องจากรายการดงักล่าวมเีนื�อหาเป็นการกูย้มืที�มหีลกัประกนั ธนาคารจงึไดแ้สดงรายการดงักล่าวแยกต่างหากกนั
ในงบการเงนิ 

หลกัทรพัย์ที�รบัเป็นหลกัประกนัภายใต้การทําธุรกรรมการซื�อหลกัทรพัย์โดยมสีญัญาจะขายคนืกบัสถาบนัการเงนิ
คอืพนัธบตัรรฐับาล สญัญาซื�อหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาจะขายคนืจะครบกําหนดในวนัทาํการถดัไป

27 รายได้ดอกเบี�ย

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 160,221,316 85,615,500
เงนิลงทุนในตราสารหนี� 346,326,094 242,614,397
เงนิใหส้นิเชื�อ 125,180,158 91,974,309

รวม 631,727,568 420,204,206
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28 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

เงนิรบัฝาก 175,150,977 6,481,324
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,597,372 813,345
เงนินําส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 64,312,457 46,938,465
บญัชกีบัสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั 171,035,123 97,851,487
อื�นๆ 1,890,326 2,207,643

รวม 416,986,255 154,292,264

29 รายได้ค ่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิาร 
การรบัรองรบัอาวลัและการคํ�าประกนั 8,819,453 9,496,795
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 1,105,142 1,490,743

   บรกิารโอนเงนิและเรยีกเกบ็เงนิ 85,195,980 80,391,561
อื�นๆ 119,428,998 77,325,470

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (101,849,997) (96,917,440)

สุทธิ 112,699,576 71,787,129

30 กาํไรจากเครื�องมอืทางการเงินที�วดัม ูลคา่ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลี�ยน 1,290,978,741 1,526,613,750
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบี�ย (149,682,844) (897,969,248)
ตราสารหนี� (127,524,824) (76,816,299)

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 1,013,771,073 551,828,203
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31 ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (1,194,883) (1,194,004)
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 14,741,426 42,166,635
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อและสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 1,994,504 2,925,735

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 15,541,047 43,898,366

32 ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องปีปัจจบุนั 112,798,740 42,668,229
รายไดภ้าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งกบัผลแตกต่างชั �วคราว (3,435,121) (8,271,971)
การปรบัปรุงจากปีก่อน (182,248) (640,362)

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 109,181,371 33,755,896

ภาษีเงนิไดส้ําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของธนาคารมยีอดจาํนวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีอง
ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

กําไรก่อนภาษี 531,382,344 157,805,886

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20 106,276,469 31,561,177
ผลกระทบ : 

ค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 3,087,150 2,835,081
การปรบัปรุงจากปีก่อน (182,248) (640,362)

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 109,181,371 33,755,896

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนัก (รอ้ยละ) 20.55 21.39
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33 รายการกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับธนาคาร หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอํานาจควบคุมธนาคารหรือถูกควบคุมโดย
ธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัธนาคาร รวมถงึบรษิทัที�ทาํหน้าที�ถอืหุน้ 
บรษิทัย่อย และกจิการที�เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี�บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วม
และบุคคลซึ�งถือหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับธนาคาร ผู้บรหิาร
สาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารตลอดทั �งสมาชกิในครอบครวัที�ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลเหล่านั �น 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารแต่ละรายการ ธนาคารคาํนึงถงึ เนื�อหาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

รายการบญัชรีะหว่างธนาคารกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัเป็นรายการกบัธนาคารและบรษิทัในเครอืของกลุ่มธนาคาร
แห่งอเมรกิา เนชั �นแนล แอสโซซเิอชั �น

บรษิทัใหญ่สงูสุด คอื Bank of America Corporation ที�จดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ความสมัพนัธข์องกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

สาํนักงานใหญ่

 Bank of America, N.A.

สาขาอื�น

 Bank of America, N.A. - Hong Kong  Bank of America, N.A. - Manila
 Bank of America, N.A. (Toronto Branch)  Bank of America, N.A. - Mumbai
 Bank of America NT & SA  Bank of America, N.A. - Seoul
 Bank of America, N.A. - New York  Bank of America, N.A. - Shanghai
 Bank of America, N.A. - Tokyo  Bank of America, N.A. - Singapore
 Bank of America, N.A. - Frankfurt
 Bank of America, N.A. - Jakarta
 Bank of America, N.A. - Taipei

 Bank of America, N.A. - London
 Bank of America, N.A. - Sydney
 Bank of America, N.A. - GF
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บรษิทัย่อยในกลุ่มเดยีวกนั 

 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited  Bank of America Securities Japan Co., Ltd.

 Merrill Lynch Capital Services, Inc.  Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited
 Merrill Lynch Europe Limited  Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc

 Merrill Lynch Global Services Pte. Ltd.  ML International

 Merrill Lynch International  Banc of America Securities Asia Limited

 Bank of America Merrill Lynch International Ltd  Bank of America Malaysia Berhad

 Bank of America Merrill Lynch Intl LTD-Dublin Branch  Merrill Lynch International Bank Limited

 Bank of America Europe Designated Activity Company,

Dublin Branch

 Bank of America Europe Designated Activity

Company, Amsterdam Branch
 Bank of America Europe Designated Activity Company,

Brussels Branch

 Bank of America Europe Designated Activity

Company, Frankfurt Branch

 BA Electronic Data Processing (Guangzhou) Ltd.

องค์ประกอบของยอดคงค้าง ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 รายได้และค่าใช้จ่ายสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มสีาระสาํคญัมรีายละเอยีดดงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท

สาํนักงานใหญ่

ยอดคงเหล ือในงบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัยอ์ื�น 31,722 20,115
หนี�สนิอื�น (59,459) (81,828)
เงนิทุนสุทธเิพื�อดาํรงสนิทรพัยต์ามกฎหมาย (5,857,250) (5,857,250)
บญัชกีบัสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั (14,044,356) (24,085,262)

รายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น

รายไดด้อกเบี�ย 8,258 2,140
ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย (171,035) (97,851)
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 99,276 67,345
กลบัรายการ(ค่าใชจ้่าย)เกี�ยวกบัการสนับสนุนการบรหิาร 50 (4,308)

สาขาอื�น

ยอดคงเหล ือในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล 2,984,671 -
สนิทรพัยอ์ื�น 13,823 2,349
หนี�สนิอื�น (19,526) (6,822)
บญัชกีบัสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั (420,062) (430,705)
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท

รายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 9,261 396
รายไดอ้ื�น 30,393 5,779
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการสนับสนุนการบรหิาร (98,454) (65,237)

บริษทัย่อยในกลุ่มเดียวกนั

ยอดคงเหล ือในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล 2,687,250 107,814
สนิทรพัยอ์ื�น 3,610 3,570
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี�สนิ) (1,052,418) (969,691)
เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล (379,562) (117,538)
หนี�สนิอื�น (67,352) (32,714)
บญัชกีบัสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั 1,435 829

รายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื�น

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย (366) (283)
รายไดอ้ื�น 14,511 14,768
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการสนับสนุนการบรหิาร (227,138) (164,806)

รายการระหว่างธนาคารกบักิจการในกลุ่มของ ธนาคารแห่งอเมรกิา เนชั �นแนล แอสโซซิเอชั �น ธนาคารได้กําหนดราคาตามที�
ธนาคารประกาศแก่สาธารณชนอนัเป็นปกตธิุรกจิและเป็นเงื�อนไขการคา้ทั �วไป
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ก) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารสําคญัรวมไปถงึ เงนิเดอืน โบนัส และ ผลประโยชน์ในรูปแบบที�คาํนวณจากตน้ทุน
ที�เกดิขึ�นกบัธนาคาร  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารที�สาํคญัมดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั �นอื�น 157,181 147,105
ค่าใชจ้่ายโครงการสมทบเงนิ 8,052 8,128

รวม 165,233 155,233

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารไดจ้่ายผลตอบแทนระยะสั �นแก่ผูบ้รหิารระดบัสูงจาํนวน 15 ราย 
(พ.ศ. 2564: 15 ราย) 

34 สญัญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว

ยอดรวมของจาํนวนเงนิขั �นตํ�าที�คา้งจ่ายในอนาคตตามสญัญา มดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ไม่เกนิ 1 ปี 545,700 376,640
เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 909,500 -

1,455,200 376,640
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35 มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงิน

35.1 การประมาณมูลคา่ยุติธรรม

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งันี�

(ก) เครื�องมอืทางการเงนิใน ระดบัที� 1

มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่อง อ้างองิจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วนัที�ใน
งบแสดงฐานะการเงนิ ราคาเสนอซื�อขายที�ใชส้ําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ถอืโดยธนาคาร ไดแ้ก่ ราคาเสนอ
ซื�อสุดทา้ยที�อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ราคาปิดที�อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ 
และราคาที�ใชช้าํระราคาจากตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า เครื�องมอืทางการเงนินี�รวมอยู่ในระดบัที� 1

(ข) เครื�องมอืทางการเงนิในระดบัที� 2

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงินที�ไม่ได้มกีารซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่อง (Over-The-Counter)
วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มลูในตลาดที�สงัเกตไดท้ี�มอียู่และอ้างองิ
จากประมาณการของธนาคารเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้ถ้าขอ้มูลที�เป็นสาระสําคญัทั �งหมดในการวดั
มลูค่ายุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตได ้เครื�องมอืนั �นจะรวมอยู่ในระดบัที� 2

(ค) เครื�องมอืทางการเงนิในระดบัที� 3

ถ้าข้อมูลที�เป็นสาระสําคญัข้อใดข้อหนึ�งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที�สงัเกตได้ในตลาด เครื�องมือนั �น
จะรวมอยู่ในระดบัที� 3
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ตารางต่อไปนี�แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2565

ข้อม ูลระดบัที� 1 ข้อม ูลระดบัที� 2 ข้อม ูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 29,855 - 29,855
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
  - หลกัทรพัยร์ฐับาล - 2,511 - 2,511

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุ 

เบด็เสรจ็อื�น
  - หลกัทรพัยร์ฐับาล - 40,730 - 40,730

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 28,170 - 28,170

พ.ศ. 2564

ข้อม ูลระดบัที� 1 ข้อม ูลระดบัที� 2 ข้อม ูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 22,444 - 22,444
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
  - หลกัทรพัยร์ฐับาล - 24,215 - 24,215

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุ 

เบด็เสรจ็อื�น
  - หลกัทรพัยร์ฐับาล - 28,854 - 28,854

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 20,251 - 20,251

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัที� 1 และระดบัที� 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี
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เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัม ูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2

ตราสารอนุพนัธท์ี�มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 ไดแ้ก่ สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward / Swap)
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเทียบบาท และคิดลดด้วยเส้นอตัรา
ผลตอบแทนสกุลเงินบาท สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย (Interest Rate Swap) และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัรา
แลกเปลี�ยน (Cross Currency Swap) วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยทําประมาณการกระแสเงนิสดตามอตัราดอกเบี�ยตามสญัญา 
(กรณีดอกเบี�ยคงที�) หรอือตัราดอกเบี�ยล่วงหน้าซึ�งไดม้าจากเสน้อตัราผลตอบแทน (กรณีดอกเบี�ยลอยตวั) แล้วจงึคดิ
ลดกระแสเงนิสดดว้ยเสน้อตัราผลตอบแทนสกุลเงนินั �นๆ ทั �งนี� ขอ้มูลตลาดที�ใชท้ั �งหมดจะต้องสามารถสงัเกตไดจ้าก
ตลาดที�มสีภาพคล่อง

ความเสี�ยงจากคู่สญัญาของธุรกรรมอนุพนัธ์ถูกรวมแสดงในมูลค่ายุตธิรรมของสถานะอนุพนัธ์ รายการดงักล่าวเรยีกว่า
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงคุณภาพเครดติของคู่สญัญา

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ซึ�งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 2 วดัมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ที�มกีารซื�อขายในตลาด
คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัที�ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�วดัม ูลค ่าด้วยวิธ ีราคาทุนตดัจาํหน่าย

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2565 

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 6 - - 6
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 18,435 - 18,435

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - 6,348 - 6,348
เงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - 9,926 - 9,926

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก - 49,874 - 49,874

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 1,425 - 1,425

เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - 6,266 - 6,266

หนี�สนิจ่ายเมื�อทวงถาม - 837 - 837
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พ.ศ. 2564 

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 11 - - 11

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 17,313 - 17,313

ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล - 2.922 - 2,922
เงนิใหส้นิเชื�อและดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - 6,983 - 6,983

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก - 40,189 - 40,189
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 1,132 - 1,132

เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล - 742 - 742
หนี�สนิจ่ายเมื�อทวงถาม - 1,477 - 1,477

เครื�องมือทางการเงินอื�นที�ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นรายการที�มีระยะเวลาครบ
กําหนดสั �น และมีการกําหนดราคาใหม่ตามราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ�าเสมอ ดงันั �นมูลค่าตามบญัชเีป็นมูลค่าที�
เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื�องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสด เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก 
กระแสรายวนัที�แสดงในรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ ลูกหนี�จากการขายพนัธบตัรรฐับาล 
เงนิรบัฝาก เจา้หนี�จากการซื�อพนัธบตัรรฐับาล หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถามและเงนิกูย้มื

การวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดงักล่าวที�มวีตัถุประสงคเ์พื�อการเปิดเผย มรีายละเอยีดดงันี�

เงินให้สินเชื�อแก่ล ูกหนี�และดอกเบี�ยค ้างรบัสุทธิ

มูลค่ายุตธิรรม คอื มูลค่าตามบญัชขีองเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคงค้างหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�
คาดว่าจะเกดิขึ�นตามบญัช ีโดยเงนิใหส้นิเชื�อส่วนใหญ่เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งผูบ้รหิารประเมนิแล้วว่า อตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้รงิของเงนิใหส้นิเชื�อมคีวามเทยีบเคยีงกบัอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิในตลาด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย์) คอื เงนิใหกู้้แก่สถาบนัการเงนิที�มรีะยะการครบกําหนดชําระสั �น
หรอืเมื�อทวงถาม ดงันั �นมลูค่าทางบญัชจีงึเป็นราคาเทยีบเคยีงมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี�สิน) คือ เงินกู้และเงินฝากประจําที�มีระยะเวลาครบกําหนดชําระสั �น
ดงันั �นมลูค่าทางบญัชจีงึเป็นราคาเทยีบเคยีงมลูค่ายุตธิรรมโดยประมาณ

เงินรบัฝาก

เงนิรบัฝาก คอื เงนิฝากประจําหรอืบตัรเงนิฝาก มูลค่ายุตธิรรมคาํนวณโดยการใชว้ธิกีระแสเงนิสดคดิลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบี�ยที�แทจ้รงิปัจจุบนัของเงนิฝากประจาํที�มอีายุครบกําหนดชาํระที�ใกลเ้คยีงกนั
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36 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพพนักงาน

ธนาคารได้จดัตั �งกองทุนสํารองเลี�ยงชพีพนักงานตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี�ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ�งประกอบด้วยเงนิ 
ที�พนักงานจ่ายสะสมและเงนิที�ธนาคารจ่ายสมทบ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารไดจ้่ายเงนิสมทบเป็น
จาํนวน 20.89 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 20.13 ลา้นบาท) 

37 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

BAC ดําเนินการจัดการโครงการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานของกลุ่มกิจการหลายโครงการภายใต้แผน Bank of America 
Corporation Equity Plan (“BACEP”) ซึ�งภายใตแ้ผนดงักล่าว BAC ไดอ้อกหุน้สามญัเพื�อใหส้ทิธแิก่พนักงานของบรษิทั

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 BAC ได้ให้สิทธิในหน่วยหุ้นที�มีข้อจํากัด (“RSUs”) จํานวน 34,667 หน่วย  
(พ.ศ. 2564 : 38,821 หน่วย) แก่พนักงานที�ไดร้บัสทิธภิายใตแ้ผน BACEP ซึ�งจะจ่ายชาํระดว้ยส่วนของหุน้สามญัของ BAC หรอื 
เงนิสดเทยีบเท่ากบัมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั ณ วนัใชส้ทิธิ แผนผลประโยชน์ระยะเวลาสี�ปีจะไดร้บัสทิธหินึ�งในสี�ของทุกปีนับ
จากวนัที�ใหส้ทิธ ิในขณะที�แผนผลประโยชน์ระยะเวลาสามปีจะไดร้บัสทิธหินึ�งในสามของทุกปีนับจากวนัที�ใหส้ทิธ ิโดยมเีงื�อนไข
ว่าพนักงานจะตอ้งทาํงานกบัธนาคารอย่างต่อเนื�อง ค่าใชจ้่ายที�รบัรูจ้ะสุทธดิว้ยประมาณการการสทิธทิี�หมดอายุของพนักงานที�ไม่
เขา้เกณฑ์การเกษียณอายุ โดยรบัรูท้ี�มูลค่ายุตธิรรมของหุน้ ณ วนัที�ใหส้ทิธ ิส่วน RSUs ที�ใหส้ทิธใินปีพ.ศ. 2565 ที�มรีะยะเวลา
การให้ได้รบัสิทธิ 4 ปี จํานวน 11,985 หน่วยให้สิทธิพนักงานที�ไม่เข้าเกณฑ์การเกษียณอายุ (พ.ศ. 2564 : 13,050 หน่วย) 
เนื�องจาก RSUs อื�น ๆ ที�ใหส้ทิธกิบัพนักงานที�เขา้เกณฑ์การเกษยีณอายุ หน่วยหุน้ดงักล่าวจะถูกออกตั �งแต่ตน้ปีก่อนวนัที�ใหส้ทิธิ
ซึ�งเป็นวนัที�แผนผลประโยชน์ได้รบัการอนุมตัิ ด้วยเหตุนี�มูลค่าที�ประมาณการไวจ้ะถูกตั �งเป็นค่าใชจ้่ายค้างจ่ายตามอตัราส่วน
ในปีก่อนวนัที�ใหส้ทิธิ

ผลประโยชน์บางประเภทมีข้อกําหนดการเรียกคืนซึ�งอนุญาตให้ BAC ยกเลิกผลประโยชน์ทั �งหมดหรือบางส่วนภายใต้
สถานการณ์ที�กําหนด 

พนักงานที�ไดร้บัผลประโยชน์จาก RSUs อาจไดร้บัเงนิสดเทยีบเท่ากบัเงนิปันผลจากหุน้สามญั สําหรบัผลประโยชน์ที�ไม่ได้
รบัเงนิปันผล มูลค่ายุตธิรรมของผลประโยชน์จะถูกลดลงเพื�อสะทอ้นมูลค่าของเงนิปันผลที�คาดว่าจะไดร้บัของผลประโยชน์
ที�ใกลเ้คยีงกนัที�มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล

มลูค่ายุตธิรรมถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้สามญั ณ วนัที�ใหส้ทิธมิรีาคาเท่ากบั 47.89 ดอลลารส์หรฐัต่อหุน้ (พ.ศ. 2564 :  33.72 
ดอลลารส์หรฐัต่อหุน้) 

บรษิัทมตี้นทุนก่อนภาษีเงนิได้ที�รบัรู้ผ่านงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สําหรบัปีสิ�นสุดวันที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เป็นจํานวน 63 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 46 ล้านบาท) ซึ�งรวมผลกระทบจากสญัญาการจ่ายชาํระคนืกบั BAC
เป็นรายไดจ้าํนวน 5.03 ลา้นบาทซึ�งรบัรูใ้นค่าใชจ้่ายอื�น (พ.ศ. 2564 : เป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 0.22 ลา้นบาทซึ�งรบัรูใ้นค่าใชจ้่ายอื�น)
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