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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 
 
ขอบเขต 

1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชกับธนาคารและสถาบันการเงินท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
จะเรียกรวมกันวาสถาบันการเงิน  

2.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 

3. เพ่ือวัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คําวา “สถาบันการเงิน” จะหมายรวมถึง ธนาคารและสถาบัน
การเงินอ่ืนทั้งหมดที่มีกิจกรรมหลักในการรับฝากและกูยืมเงินโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหกูยืมและลงทุนภายใน
ขอบเขตของกฎหมายการธนาคารหรือกฏหมายอื่นที่คลายคลึงกันไมวากิจการนั้น ๆ จะใชชื่อวา “ธนาคาร” 
หรือไมก็ตาม 

4.  สถาบันการเงินเปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลอยางกวางขวาง บุคคลธรรมดาและกิจการตาง ๆ สวน
ใหญจะใชประโยชนจากสถาบันการเงินในฐานะเปนผูฝากเงินหรือผูกูยืมเงิน สถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญใน
การคงไวซึ่งความนาเชื่อถือในระบบการเงินโดยผานการกํากับดูแลและควบคุมอยางเขมงวดจากหนวยงานของรัฐ
และกฎหมายที่เก่ียวของ ดังนั้น ความมั่นคงของสถาบันการเงินจึงเปนที่สนใจและคํานึงถึงกันอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานความสามารถในการชําระหนี้ สภาพคลอง ตลอดจนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะตาง ๆ ของสถาบันการเงิน ดวยเหตุนี้ การดําเนินงาน และขอกําหนดเก่ียวกับการบัญชี
และการรายงานของสถาบันการเงินจะแตกตางไปจากกิจการที่ประกอบธุรกิจอยางอื่น ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ไดคํานึงถึง
ความจําเปนพิเศษที่กลาวนี้ดวย นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังสนับสนุนใหมีการเสนอขอคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องอ่ืน ๆ ในงบการเงิน เชน การบริหารสภาพคลองและการควบคุมความเสี่ยง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดําซึ่งถือเปนหลักการ และขอความที่พิมพ
ดวยตัวอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบายและมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการ
บัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2549) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี�
และขอผิดพลาด 
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5.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะใชประกอบกับมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนที่ใชกับสถาบันการเงินดวย นอกจากจะ
ระบุการยกเวนไวเปนการเฉพาะ 

6.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหใชในการจัดทํางบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของสถาบันการเงิน ในกรณีที่กลุม
กิจการใดมีการดําเนินธุรกิจสถาบันการเงินดวย มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะใชในการจัดทํางบการเงินรวมของ
กลุมดวย 

 
ที่มา 

7.  ผูใชงบการเงินของสถาบันการเงินยอมตองการขอมูลที่เก่ียวของและเชื่อถือได และเปรียบเทียบกันได อันจะชวย
ใหสามารถประเมินฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผูใชงบการเงินก็ยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถทําความเขาใจไดดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานอันมีลักษณะเฉพาะของสถาบันการเงิน ผูใชงบการเงินทั่วไปตองการขอมูลดังกลาว แมวาสถาบัน
การเงินจะถูกกํากับดูแลโดยธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นของรัฐและตองเสนอขอมูลตาง ๆ แก
ธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานอื่นดังกลาว ซึ่งขอมูลเหลานั้นไมจําเปนตองนําเสนอตอสาธารณชนก็ตาม  
ดังนั้น การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของสถาบันการเงินจําเปนตองมีรายละเอียดอยางเพียงพอเพ่ือสนองตอบ
ความตองการของผูใชงบการเงินภายในขอบเขตที่ฝายบริหารจะสามารถเปดเผยไดโดยสมเหตุสมผล 

8. ผูใชงบการเงินของสถาบันการเงินจะสนใจตอสภาพคลอง ความสามารถในการชําระหนี้และความเสี่ยงของ
รายการสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบดุลและรายการนอกงบดุลดวย  “สภาพคลอง” ในที่นี้หมายถึง 
การที่มีเงินสดหรือมีสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงายเพียงพอตอการถอนเงินของผูฝากเงินและ
ตอการชําระภาระผูกพันทางการเงินอื่น ๆ เมื่อถึงกําหนด “ความสามารถในการชําระหนี้” ในที่นี้หมายถึง  
การมีสินทรัพยมากกวาหนี้สินและมีเงินกองทุนเพียงพอ สถาบันการเงินจะเผชิญตอความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สภาพคลองและความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย 
การเปลี่ยนแปลงราคาตลาด  และความลมเหลวในการชําระหนี้ของคูสัญญา ความเสี่ยงเหลานี้อาจแสดงอยู
ในงบการเงิน แตผูใชงบการเงินจะสามารถเขาใจไดดีขึ้น ถาผูบริหารจะใหความเห็นในงบการเงินเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น 

นโยบายการบัญช ี

9.  ปจจุบันสถาบันการเงินอาจใชวิธีการที่แตกตางกันในการรับรูและวัดมูลคาของรายการตาง ๆ ในงบการเงิน 
ในขณะที่มีความตองการที่จะใหสถาบันการเงินใชวิธีการที่เหมือนกัน แตเร่ืองนี้อยูนอกเหนือขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
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เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” และเพ่ือใหผูใชงบการเงินเขาใจ
ถึงเกณฑที่ใชในการจัดทํางบการเงินของสถาบันการเงินควรจะตองมีการเปดเผยนโยบายการบัญชีที่เก่ียวกับ
รายการตาง ๆ ตอไปนี้ 

 9.1  การรับรูรายไดหลักประเภทตาง ๆ (ดูยอหนา 11-12) 
 9.2  การวัดมูลคาเงินลงทุนและหลักทรัพยที่มีไวเพ่ือซื้อขาย (ดูยอหนา 24-25) 
 9.3  ความแตกตางระหวางรายการและเหตุการณอ่ืนที่เปนผลใหเกิดการรับรูเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบดุล 

รายการและเหตุการณอ่ืนที่เปนเหตุใหเกิดหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน รวมทั้งรายการนอกงบดุล 
(ดูยอหนา 26-29) 

 9.4  เกณฑการพิจารณาผลขาดทุนจากการดอยคาจากเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาและการตัด
บัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาที่เรียกเก็บไมได (ดูยอหนา 43-47) และ 

 9.5  เกณฑการพิจารณาคาใชจายเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงินและการปฏิบัติทางการบัญชี
ของรายการดังกลาว (ดูยอหนา 48-50) 

 
งบกําไรขาดทุน 

10. สถาบันการเงินตองแสดงงบกําไรขาดทุน โดยการจัดหมวดหมูตามประเภทของรายไดและคาใชจาย และ
เปดเผยจํานวนเงินของรายไดและคาใชจายหลักประเภทตางๆ 

11. นอกจากขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ การเปดเผยขอมูลในงบกําไรขาดทุนหรือ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน อยางนอยตองรวมถึงรายการรายไดและคาใชจายดังตอไปนี ้

รายไดดอกเบ้ียและที่คลายคลึงกับดอกเบี้ยรับ 

คาใชจายดอกเบี้ยและที่คลายคลึงกับดอกเบี้ยจาย 

รายไดเงินปนผล 

รายไดคาธรรมเนียมและคานายหนา  

คาธรรมเนียมจายและคานายหนา 

กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากหลักทรัพยที่มีไวเพ่ือซ้ือขาย 

กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 

กําไรหักดวยขาดทุนที่เกิดจากธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ 

รายไดอื่นจากการดําเนินธุรกิจ 
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ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินใหกูยืม และเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 

คาใชจายในการบริหารทั่วไป  และ 

คาใชจายอื่นในการดําเนินธุรกิจ 

12.รายไดหลักประเภทตาง ๆ ของการดําเนินธุรกิจสถาบันการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ คาธรรมเนียมจากการ
ใหบริการ คานายหนา รวมทั้งกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการซื้อขายตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยตางๆ 
รายไดแตละประเภทตองแสดงแยกจากกันเพ่ือใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงินได การเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนการเพิ่มเติมจากที่ตองเปดเผยเกี่ยวกับแหลงที่มาของรายไดตาม
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง “การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน” 

13.คาใชจายหลักประเภทตาง ๆ ของการดําเนินธุรกิจสถาบันการเงิน ประกอบดวยดอกเบี้ยจาย คานายหนา ผล
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคา การตัดจายมูลคาที่ลดลงในมูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุน และคาใชจายการบริหารทั่วไป คาใชจายแตละประเภทควรแสดงแยกจากกัน เพ่ือใหผูใชงบ
การเงินสามารถประเมินผลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินได 

14.รายการที่เปนรายไดและรายการที่เปนคาใชจายตองไมหักกลบลบกันในงบกําไรขาดทุน ยกเวนรายการที่
เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยง และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่ใหนํามาหักกลบลบกันตามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน   

15.การนํารายการอื่นนอกจากที่กลาวในยอหนา 14 มาหักกลบลบกัน จะทําใหผูใชงบการเงินไมสามารถประเมินผล
การดําเนินงานจากกิจกรรมแตละประเภทของสถาบันการเงินไดตลอดจนไมสามารถประเมินผลตอบแทนที่ไดรับ
จากสินทรัพยแตละประเภท 

16.ผลกําไรและผลขาดทุนที่เกิดจากแตละรายการตอไปนี้ ปกติจะแสดงเปนรายการสุทธิ 
 16.1 การจําหนายและการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชีของหลักทรัพย ที่มีไวเพ่ือซื้อขาย 
 16.2 การจําหนายหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน และ 
 16.3 การซื้อขายเงินตราตางประเทศ 

17.ดอกเบ้ียรับและดอกเบี้ยจายจะแสดงแยกจากกัน เพ่ือใหเขาใจองคประกอบของรายการดอกเบี้ยสุทธิและเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น 

18.ดอกเบี้ยสุทธ ิเปนผลของอัตราดอกเบี้ยกับจํานวนเงินของการกูยืมและการใหกูยืม ผูใชงบการเงินยอมตองการให
ขอมูลของผูบริหารเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย รวมทั้งสินทรัพยถัวเฉลี่ยและหนี้สินถัวเฉลี่ยที่กอใหเกิด
ดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ในบางประเทศ รัฐบาลใหความชวยเหลือแกสถาบันการเงินโดยการ
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ฝากเงินหรือใหวงเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาอัตราตลาดมาก ในกรณีเชนนี้ ในการใหขอมูลของผูบริหาร 
ตองเปดเผยวงเงินฝากและวงเงินกูยืมที่ไดรับนั้น รวมทั้งผลกระทบจากรายการดังกลาวที่มีตอกําไรหรือขาดทุน 

 

งบดุล 

19.สถาบันการเงินตองแสดงงบดุลโดยการจัดหมวดหมูตามประเภทของสินทรัพยและหนี้สินและเรียงสําดับ
ตามสภาพคลองของแตละรายการ 

20.นอกเหนือจากขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ การเปดเผยขอมูลในงบดุลหรือในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน อยางนอยตองรวมถึงรายการสินทรัพยและหนี้สินดังตอไปนี้ 

  สินทรัพย 
   เงินสดและเงินฝากธนาคารแหงประเทศไทย 
   ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรอื่นซ่ึงสามารถนําไปขายลดกับธนาคารแหงประเทศไทยได 
   หลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยอื่น ที่มีไวเพ่ือซ้ือขาย 
   เงินฝากและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินอื่น 
   เงินฝากและเงินใหกูยืมแกตลาดเงิน 
   เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 
   หลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 
  หนี้สิน 
   เงินรับฝากจากสถาบันการเงินอื่น 
   เงินรับฝากจากตลาดเงิน 
   เงินรับฝากจากผูฝาก 
   บัตรเงินฝาก 
   ตั๋วสัญญาใชเงินและหนี้สินอื่นจากการออกตราสาร 
   เงินกูยืมอื่น 

21.การจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินของสถาบันการเงินที่ใหประโยชนมากที่สุด คือการจัดกลุมตามลักษณะและ
เรียงลําดับตามสภาพคลองของแตละรายการซึ่งอาจถือตามวันครบกําหนดก็ได โดยไมตองแยกแสดงรายการ
หมุนเวียนหรือไมหมุนเวียน เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินสวนใหญของสถาบันการเงินมักจะสามารถเปลี่ยนเปน
เงินสดหรือตองชําระในอนาคตอันใกล 

22.การแยกแสดงใหชัดเจนระหวางยอดคงเหลือกับสถาบันการเงินอื่น ตลาดเงิน และผูฝากทั่วไปเปนการเปดเผย
ขอมูลที่ตองกระทํา เพราะจะทําใหเขาใจความสัมพันธ และการพ่ึงพาอาศัยสถาบันการเงินอ่ืนและตลาดเงิน 
ดังน้ัน สถาบันการเงินจึงตองเปดเผยรายการตอไปนี้แยกตางหากจากกัน 
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 22.1 ยอดคงเหลือกับธนาคารแหงประเทศไทย 
 22.2 เงินฝากและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินอื่น 
 22.3 เงินฝากและเงินใหกูยืมแกตลาดเงิน  
 22.4 เงินรับฝากและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน 
 22.5 เงินรับฝากและเงินกูยืมจากตลาดเงิน และ 
 22.6 เงินรับฝากอ่ืน ๆ 

23.ตามปกติ สถาบันการเงินหนึ่ง ๆ จะไมทราบวาใครเปนผูถือบัตรเงินฝากของตน เพราะโดยทั่วไปบัตรเงินฝาก
ดังกลาวจะซื้อขายกันโดยการโอนเปลี่ยนมือ ดังน้ัน สถาบันการเงินจึงตองเปดเผยใหทราบถึงจํานวนเงินที่ไดรับ
จากการออกบัตรเงินฝากของตน รวมทั้งการออกตราสารที่เปลี่ยนมือไดลักษณะอ่ืนดวย 

24.สถาบันการเงินตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละชนิดตามที่กําหนดใน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

25.สินทรัพยทางการเงินแบงเปน 4 หมวด ไดแก เงินใหกูยืมและลูกหนี้ เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด สินทรัพย
ทางการเงินที่ถือไวเพ่ือคาหรือแสดงไวดวยมูลคายุติธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูเปนกําไรหรือ
ขาดทุน และสินทรัพยทางการเงินประเภทเผื่อขาย สถาบันการเงินตองเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทาง
การเงินทั้ง 4 หมวดดังกลาวเปนอยางนอย  

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันรวมทั้งรายการนอกงบดุล 

26.สถาบันการเงินตองเปดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันทุกขอดังตอไปนี ้
26.1 ลักษณะและจํานวนเงินของภาระผูกพันเกี่ยวกับการใหกูยืมที่เพิกถอนไมได เนื่องจากภาระผูกพัน

ดังกลาว สถาบันการเงินไมอาจใชดุลพินิจในการยกเลิกไดโดยไมตองเสี่ยงตอการถูกปรับหรือเกิด
คาใชจายเปนจํานวนเงินสูง 

26.2 ลักษณะและจํานวนเงินของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกิดจากรายการนอกงบดุลซ่ึงรวมถึง
รายการที่เกี่ยวกับ 

  26.2.1  การทดแทนการใหกูยืมทางตรงซึ่งรวมถึงการค้ําประกันการกูยืมเงิน การรับรองต๋ัวเงิน 
    และการออกเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการค้ําประกันเงินกูยืมและหลักทรัพย 
  26.2.2  รายการเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตาม  

 สัญญา สัญญาค้ําประกันการยื่นซองประกวดราคา การรับประกัน และเลตเตอรออฟ
เครดิตเพื่อการค้ําประกันรายการเปนการเฉพาะ 



มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง  
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบันการเงินท่ีคลายคลึงกัน 

 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ 


 

  26.2.3  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นที่เกี่ยวกับการคาซ่ึงภาระดังกลาวจะสิ้นสุดไปเมื่อมีการสง
มอบสินคา เชน เครดิตที่มีเอกสารการคาประกอบโดยใชสินคาตามเอกสารการคานั้น
เปนหลักประกัน 

  26.2.4  ภาระผูกพันอื่น เชน วงเงินในการออกตั๋วเงิน และวงเงินหมุนเวียนเพื่อประกันการ
จําหนาย ตราสารทางการเงิน 

 27.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับการบัญชีและการเปดเผยขอมูลสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวมี
ความเก่ียวของเปนพิเศษกับสถาบันการเงินเนื่องจากในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น มักจะตอง
ผูกพันกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เพิกถอนไดและเพิกถอนไมได ซึ่งรายการ
เหลานี้มักจะมีจํานวนที่มีนัยสําคัญและเปนจํานวนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภท
อ่ืน  

28.สถาบันการเงินสวนมากมักมีรายการที่ยังไมอาจรับรูในขณะนั้นวาเปนสินทรัพยหรือหนี้สินในงบดุล แตเปน
รายการที่อาจกอใหเกิดหนี้สินในภายหนาและภาระผูกพัน รายการนอกงบดุลดังกลาวมักเปนธุรกิจสําคัญอยาง
หนึ่งของสถาบันการเงิน และอาจมีสาระสําคัญตอระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รายการที่กลาวนี้อาจเปน
การเพ่ิมหรือลดความเสี่ยงอยางอ่ืนก็ได เชน การปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยหรือหนี้สินในงบดุล  

29.ผูใชงบการเงินจําเปนตองทราบขอมูลเก่ียวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เพิกถอนไมไดของสถาบัน
การเงิน เพ่ือใชพิจารณาสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้รวมทั้งผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
นอกจากนี้ ผูใชงบการเงินยังตองการขอมูลที่เพียงพอเก่ียวกับลักษณะและจํานวนเงินของรายการนอกงบดุลของ
สถาบันการเงิน  

วันที่ครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สิน 

30.สถาบันการเงินตองเปดเผยการวิเคราะหสินทรัพยและหนี้สินโดยการจัดกลุมตามวันที่ครบกําหนด ตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู ณ วันที่ในงบดุล  ถึงวันที่ครบกําหนดตามสัญญา 

31.การจับคูและการไมจับคูโดยเจตนาระหวางรายการสินทรัพยและหนี้สินตามวันที่ครบกําหนดและอัตราดอกเบี้ย  
ถือเปนหลักพ้ืนฐานในการบริหารสถาบันการเงิน อีกทั้ง เปนไปไมไดที่สถาบันการเงินจะนําทุกรายการมาจับคูกัน
ได เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจมักจะมีกําหนดเวลาไมแนนอนและเปนรายการที่มีลักษณะ
แตกตางกัน การไมจับคูโดยเจตนานี้อาจเปนการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร  แตขณะเดียวกันก็เพ่ิมความ
เสี่ยงตอผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นดวย 

32.วันที่ครบกําหนดของรายการสินทรัพยและหนี้สิน และความสามารถในการระดมเงินทุน โดยมีตนทุนที่ยอมรับได
เพ่ือทดแทนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดชําระ เปนปจจัยสําคัญสําหรับการประเมินสภาพคลองของสถาบัน
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การเงินรวมทั้งความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 
ดังนั้น เพ่ือใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการประเมินสภาพคลอง อยางนอยที่สุดสถาบันการเงินตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับการวิเคราะหสินทรัพยและหนี้สิน โดยการจัดกลุมตามวันที่ครบกําหนด 

33.การจัดกลุมตามวันที่ครบกําหนดของรายการสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการอาจจะแตกตางกันระหวางสถาบันการเงิน
ตามความเหมาะสมของลักษณะเฉพาะของสินทรัพยและหนี้สิน  ตัวอยางการจัดกลุมตามวันที่ครบกําหนด ไดแก 

 33.1 ไมเกิน 1 เดือน 
 33.2  เกิน 1 เดือน แตไมเกิน  3 เดือน 
 33.3  เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป 
 33.4  เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 
 33.5  เกิน 5 ป ขึ้นไป 

 ในการจัดกลุม บอยคร้ังมีการรวมชวงเวลาเขาดวยกัน ตัวอยางเชน การจัดกลุมเงินใหกูยืมอาจแบงเปนกลุมที่ไม
เกิน 1 ป และกลุมที่เกินกวา 1 ป ในกรณีที่การชําระเงินเกิดขึ้นมากกวาชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง การผอนชําระแตละ
คร้ังจะถูกจัดกลุมไปตามระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญาหรือระยะเวลาที่คาดวาจะตองจายเงินหรือไดรับเงิน 

34.เปนสิ่งสําคัญที่สถาบันการเงินตองกําหนดชวงระยะเวลาของวันที่ครบกําหนดในการจัดกลุมใหเหมือนกันทั้งดาน
สินทรัพยและหน้ีสิน เพ่ือใหขอบเขตของวันที่ครบกําหนดในการจับคูกันมีความชัดเจน และทําใหเห็นถึงการ
พ่ึงพาแหลงเสริมสภาพคลองอ่ืนของสถาบันการเงิน 

35.วันที่ครบกําหนดอาจแสดงในรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 35.1 ระยะเวลาที่เหลืออยูจนถึงวันชําระเงิน หรือ 
 35.2 ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมตนจนถึงวันชําระเงิน หรือ 
 35.3 ระยะเวลาที่เหลืออยูจนถึงวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยครั้งตอไป 

 การวิเคราะหสินทรัพยและหนี้สินโดยใชระยะเวลาที่เหลืออยูจนถึงวันชําระเงินเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมิน
สภาพคลองของสถาบันการเงิน 

 เพ่ือเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการระดมเงินทุนและกลยุทธทางธุรกิจ สถาบันการเงินอาจเปดเผยวันที่ครบกําหนด
ในการจายชําระตามระยะเวลาที่เร่ิมตนถึงวันที่ชําระเงินดวยก็ได นอกจากนั้น สถาบันการเงินอาจเปดเผยการจัด
กลุมวันที่ครบกําหนดตามระยะเวลาที่เหลืออยูจนถึงวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยครั้งตอไป เพ่ือที่จะ
แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยในการใหความเห็นในงบการเงิน ผูบริหารอาจใหขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยตลอดถึงวิธีการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดังกลาวดวย 

36.ในหลายประเทศ เงินรับฝาก เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาของสถาบันการเงินอาจตองจายคืนหรือ
เรียกใหชําระคืนเมื่อทวงถาม แตในทางปฏิบัติ เงินฝาก เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาที่กลาวนี้มักจะ
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คงคางอยูเปนเวลานานโดยไมมีการถอนหรือชําระคืน ดังนั้น วันที่ครบกําหนดจริงจึงลาชากวาวันที่ครบกําหนด
ตามสัญญา อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินตองเปดเผยการวิเคราะหในรูปของวันที่ครบกําหนดตามสัญญา 
ถึงแมวา ระยะเวลาการชําระเงินตามสัญญาจะไมตรงกับระยะเวลาที่ชําระเงินจริงก็ตาม ทั้งนี้ วันที่ตามสัญญาจะ
สะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองของสินทรัพยและหนี้สินของสถาบันการเงิน 

37.สินทรัพยของสถาบันการเงินบางรายการไมมีวันที่ครบกําหนดตามสัญญา ระยะเวลาที่ครบกําหนดของสินทรัพยที่
กลาวนี้ โดยปกติจึงสันนิษฐานจากวันที่คาดวา สินทรัพยนั้นจะสามารถเปลี่ยนเปนตัวเงินได 

38.ผูใชงบการเงินจะประเมินสภาพคลองของสถาบันการเงินโดยพิจารณาจากการจัดกลุมรายการตามวันที่ครบ
กําหนดที่ไดเปดเผยไว ประกอบกับวิธีปฏิบัติของสถาบันการเงินในแตละประเทศและแหลงเงินทุนที่อาจหาได ซึ่ง
ในบางประเทศ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นอาจไดมาจากตลาดเงินหรือในกรณีฉุกเฉินอาจไดจากธนาคารกลาง 

39.เพ่ือใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจอยางถองแท เก่ียวกับการจัดกลุมรายการตามวันที่ครบกําหนด การเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินอาจจําเปนตองใหขอมูลเก่ียวกับความเปนไปไดของการชําระคืนภายในเวลาที่เหลืออยู ดังนั้น 
ผูบริหารจึงอาจใหความเห็นเพ่ิมเติมในงบการเงินเก่ียวกับระยะเวลาที่ครบกําหนดจริง รวมท้ังวิธีการบริหารและ
การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความแตกตางของวันที่ครบกําหนดและอัตราดอกเบี้ย  

 

การกระจุกตัวของสินทรัพย หน้ีสิน และรายการนอกงบดุล 

40.สถาบันการเงินตองเปดเผยรายการสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล ตามลักษณะของการกระจุกตัว
ที่มีนัยสําคัญ การเปดเผยดังกลาวตองจําแนกกลุมออกตามภูมิศาสตร กลุมลูกคาหรือกลุมอุตสาหกรรมหรือ
ตามการกระจุกตัวของความเสี่ยงใด ๆ รวมทั้งตองเปดเผยฐานะเงินตราตางประเทศสุทธิที่มีนัยสําคัญดวย  

41.สถาบันการเงินตองเปดเผยรายการสินทรัพยและแหลงที่มาของหนี้สินตามลักษณะการกระจุกตัวที่มีนัยสําคัญ 
เพราะจะเปนประโยชนที่แสดงใหเห็นถึงระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากการที่สินทรัพยและเงินทุนที่ไดมา
ของสถาบันการเงินจะเปลี่ยนเปนตัวเงิน การเปดเผยดังกลาวตองจําแนกกลุมตามภูมิศาสตร กลุมลูกคาหรือกลุม
อุตสาหกรรมหรือตามการกระจุกตัวของความเสี่ยงใด ๆ แลวแตจะเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถาบัน
การเงิน การวิเคราะหและการอธิบายรายการนอกงบดุลในทํานองเดียวกันก็มีความสําคัญเชนกัน การจําแนกตาม
ภูมิศาสตรอาจแยกเปนแตละประเทศ กลุมประเทศหรือเปนภูมิภาคภายในประเทศเดียวกัน สวนการจําแนกตาม
กลุมลูกคาอาจแบงเปน ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เปนตน  การเปดเผยดังกลาว เปนการ
เปดเผยขอมูลที่เพ่ิมเติมจากขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เร่ือง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนก
ตามสวนงาน หรือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 30 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ  
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42.การเปดเผยฐานะเงินตราตางประเทศสุทธิท่ีมีนัยสําคัญจะเปนประโยชนในการแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ผลขาดทุนจากการใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 
43.สถาบันการเงินตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้ 
 43.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑการรับรูเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาที่เรียกเก็บไมได

เปนคาใชจายและตัดออกจากบัญช ี
 43.2รายละเอียดการเคลื่อนไหวของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อ

ลูกคาในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี และตองเปดเผยรายการตอไปนี้แยกตางหากจากกันคือ 
คาใชจายหนี้สูญ จํานวนหนี้สูญที่ตัดบัญชี และหนี้สูญรับคืนภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

43.3 จํานวนเงินคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น ณ วันที่ในงบดุล และจํานวนเงินที่กันไวสําหรับผลขาดทุนที่   
เกิดจากเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพื่อลูกคา 

 
44.สวนที่เกินจากจํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูแลวตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรูและการวัด

มูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และจํานวนที่คาดจากประสบการณวาจะขาดทุน ใหถือเปน
รายการจัดสรรจากกําไรสะสม รายการเครดิตซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของรายการจัดสรรดังกลาวให
นําไปเพ่ิมกําไรสะสม และไมนําไปรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

45.สถานการณหรือกฎหมายในบางประเทศอาจกําหนดหรืออนุญาตใหสถาบันการเงินบันทึกผลเสียหายจากการให
กูยืมและการจายเงินลวงหนาเพ่ือลูกคาเพ่ิมขึ้นจากจํานวนที่สามารถระบุไดแนชัดวาจะเสียหายหรือเพ่ิมขึ้นจาก
จํานวนที่คาดไดจากประสบการณวาจะเสียหายตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองการรับรูและการวัดมูลคาตราสาร
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)  จํานวนที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวใหถือเปนรายการจัดสรรจากกําไรสะสมโดยมิใหถือเปน
คาใชจายที่หักจากบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ในทํานองเดียวกัน รายการเครดิตซึ่งเปนผล
มาจากการลดลงของรายการจัดสรรดังกลาวใหนําไปเพ่ิมกําไรสะสมไมควรนําไปรวมในการคํานวณกําไรหรือ
ขาดทุนสําหรับงวด 

46.ผูใชงบการเงินของสถาบันการเงินตองการทราบผลกระทบจากผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินใหกูยืมและเงิน
จายลวงหนาเพ่ือลูกคาที่มีตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินซึ่งจะชวยใหผูใชงบการเงิน
สามารถพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของสถาบันการเงินได ดังนั้น สถาบันการเงินตองเปดเผย
จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาทั้งสิ้น ณ วันที่ในงบดุล และแสดง
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การเคลื่อนไหวของบัญชีดังกลาวในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ  รวมทั้งแยกแสดงรายการที่ไดตัดเปนหนี้
สูญไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีกอน แตไดรับกลับคืนมาในรอบระยะเวลาบัญชีนี้ไวตางหาก 

47.หากไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาได จะตองตัดลูกหนี้เงินใหกูยืม
และเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาดังกลาว (ตัดจําหนายหนี้สูญ) ออกจากบัญชีและตัดจายจากบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ในบางกรณีจะไมมีการตัดจําหนายหนี้สูญจนกวาจะไดดําเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุดและทราบจํานวน
ที่เสียหายแนนอนแลว แตในบางกรณีอาจมีการตัดหนี้สูญเร็วกวานั้น เชน เมื่อลูกหนี้ไมสามารถจายดอกเบ้ียหรือ
เงินตนในระยะเวลาที่กําหนดไว ดวยเหตุที่ระยะเวลาการตัดจําหนายลูกหนี้เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือ
ลูกคาที่เรียกเก็บเงินไมไดนั้นมีความแตกตางกันทําใหจํานวนเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคากอนหักคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจแตกตางกันไดมากแมจะอยูในสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกันก็
ตาม ดวยเหตุนี้  สถาบันการเงินจึงตองเปดเผยนโยบายการตัดจําหนายลูกหนี้เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนา
เพ่ือลูกคาที่เรียกเก็บเงินไมได 

ความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน 

48.จํานวนเงินที่กันไวสําหรับความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน ซ่ึงรวมถึงผลขาดทุนในอนาคตและความ
เสี่ยงท่ีไมอาจคาดไดหรือเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ตองเปดเผยเปนรายการแยกตางหากโดย
แสดงเปนรายการจัดสรรจากกําไรสะสม รายการเครดิตซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของรายการจัดสรร
ดังกลาวใหนําไปเพิ่มกําไรสะสม ตองไมนําไปรวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุน 

49.สถานการณหรือกฎหมายในบางประเทศอาจกําหนดหรืออนุญาตใหสถาบันการเงินกันสํารองสําหรับความเสี่ยง
โดยทั่วไปของธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงผลขาดทุนในอนาคตและความเสี่ยงที่ไมอาจคาดไดนอกเหนือจาก
จํานวนที่กันไวสําหรับผลขาดทุนจากเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคา นอกจากนี้ สถาบันการเงินยังอาจ
ถูกบังคับหรืออนุญาตใหกันสํารองไวสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดวยเหตุที่สํารองดังกลาวไมเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญช ีฉบับที ่53 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจจะเกิดขึ้น จึงใหถือเปน
รายการจัดสรรจากกําไรสะสม เงินที่กันสํารองไวน้ี อาจเปนผลใหการแสดงหนี้สินสูงเกินกวาความเปนจริงและ
สินทรัพยตํ่ากวาความเปนจริง  จึงเปดโอกาสใหมีการบิดเบือนกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนใหผิดไปจากความ
เปนจริง 

50.งบกําไรขาดทุนจะไมสามารถแสดงใหเห็นขอมูลที่เกี่ยวของและนาเช่ือถือเก่ียวกับผลการดําเนินงานของสถาบัน
การเงิน ถาไมเปดเผยใหทราบวากําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดไดรวมคาใชจายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงโดยทั่วไปของ
สถาบันการเงินหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาที่เพ่ิมขึ้น หรือรายการเครดิตจากการกลับรายการคาใชจาย
ดังกลาวในทํานองเดียวกัน งบดุลก็ไมสามารถใหขอมูลที่เก่ียวของและเชื่อถือไดเก่ียวกับฐานะทางการเงินของ
สถาบันการเงิน ถางบดุลไดรวมรายการหนี้สินที่เกินกวาความเปนจริงหรือแสดงรายการสินทรัพยที่ตํ่ากวาความ
เปนจริงหรือไมเปดเผยรายการคางรับคางจายและจํานวนเงินที่กันไวตาง ๆ  
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สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน  
51.สถาบันการเงินตองเปดเผยใหทราบถึงจํานวนหนี้สินที่มีประกันทั้งสิ้น พรอมท้ังเปดเผยลักษณะ ประเภท 

และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

52. กฎหมายหรือประเพณีปฏิบัติในบางประเทศอาจกําหนดใหสถาบันการเงินตองดํารงสินทรัพยเพ่ือใชเปน
หลักประกันเงินรับฝากและหน้ีสินอ่ืน ซึ่งรายการดังกลาวมักจะมีจํานวนเงินที่สูง ดังนั้น จึงอาจมีผลกระทบที่มีนัย
ตอการประเมินฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน  

กิจกรรมการดูแลผลประโยชน 

53.โดยปกติสถาบันการเงินมักจะดําเนินการในฐานะผูดูแลผลประโยชนและในฐานะอื่นๆที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ทางการเงิน ทําใหสถาบันการเงินถือครองสินทรัพยแทนบุคคลธรรมดา กองทุนผลประโยชน (ทรัสต) กองทุน
บําเหน็จบํานาญ และสถาบันอ่ืน ๆ ถาการกระทําดังกลาวมีกฎหมายรองรับแลว สินทรัพยที่ถือครองไวนั้น ไมใช
สินทรัพยของสถาบันการเงิน ดังนั้น จึงไมแสดงรวมในงบดุลของสถาบันการเงิน ถากิจกรรมการดูแลผลประโยชน
ของสถาบันการเงินมีนัยสําคัญ ก็ควรเปดเผยถึงขอเท็จจริงและขอบเขตของกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวในงบการเงิน 
เนื่องจากอาจเกิดพันธะหนี้สินไดถาการปฏิบัติงานในหนาที่ผูดูแลผลประโยชนเกิดขอผิดพลาด  อนึ่ง  กิจกรรมการ
ดูแลผลประโยชนที่กลาวมานี้ไมรวมถึงกิจกรรมการเก็บรักษาทรัพยสิน 

 
 

รายการของกิจการที่เก่ียวของกัน 

54.ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เร่ือง การเปดเผยขอมูลระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน กลาวถึงการ
เปดเผยความสัมพันธของกิจการที่เก่ียวของกันและรายการที่เกิดขึ้นระหวางกิจการที่เสนอรายงานกับกิจการที่
เก่ียวของ ในบางประเทศ กฎหมายหรือขอกําหนดของทางการหามหรือจํากัดการที่สถาบันการเงินจะมีรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน ในขณะที่บางประเทศอนุญาตใหทําได ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เร่ือง การ
เปดเผยขอมูลระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน จึงนํามาใชไดกับการแสดงงบการเงินของสถาบันการเงิน
ในประเทศที่อนุญาตใหสถาบันการเงินมีรายการกับกิจการที่เก่ียวของกันได 

55.รายการบางรายการที่เกิดขึ้นระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน อาจมีความแตกตางจากรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่ไม
เก่ียวของกัน เชน สถาบันการเงินอาจใหกิจการที่เก่ียวของกูยืมเงินจํานวนที่สูงกวา หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่า
กวาที่กระทํากับกิจการที่ไมเก่ียวของกันในสถานการณเดียวกัน เงินใหกูยืมหรือเงินฝากระหวางกิจการที่เก่ียวของ
กันอาจโยกยายไดเร็วกวาและมีระเบียบกฎเกณฑที่นอยกวากิจการที่ไมเก่ียวของกัน แมวารายการที่กระทํากับ
กิจการที่เก่ียวของกันจะเปนรายการตามปกติของธุรกิจสถาบันการเงิน ขอมูลที่เก่ียวกับรายการเหลานี้เปนขอมูลที่
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ผูใชงบการเงินตองการทราบและเปนขอมูลที่จะตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เร่ือง การเปดเผย
ขอมูลระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

56.เมื่อสถาบันการเงินมีรายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน สถาบันการเงินควรเปดเผยลักษณะของความสัมพันธที่มีกับ
กิจการที่เก่ียวของกัน รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับรายการและยอดคงคางที่จําเปน เพ่ือใหเขาใจถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความสัมพันธกับกิจการที่เก่ียวของกันที่มีตองบการเงินของสถาบันการเงิน โดยใหเปดเผยตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เร่ือง การเปดเผยขอมูลระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ซึ่งจะรวมถึงการ
เปดเผยนโยบายการใหกูยืมของสถาบันการเงินแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยเปดเผยจํานวนเงินหรือสัดสวนของ
รายการตอไปนี้ 

 56.1 เงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคา เงินฝาก การรับรองตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินแตละ
รายการ  โดยอาจเปดเผยยอดคงคางทั้งสิ้น ณ วันตนรอบระยะเวลาบัญชีและสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี 
พรอมทั้งรายการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลดที่เกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีดวย 

 56.2 รายไดหลักแตละประเภท ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมจาย 
 56.3 ผลขาดทุนจากการดอยคาจากเงินใหกูยืมและเงินจายลวงหนาเพ่ือลูกคาท่ีถือเปนคาใชจายในระหวางรอบ

ระยะเวลาบัญชี  และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ในงบดุล และ 
 56.4 ภาระผูกพันที่ยกเลิกไมได หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากรายการนอกงบดุล 
 
 



มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง  
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบันการเงินท่ีคลายคลึงกัน 

 
 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ 


 

 
วันถือปฏิบัติ 

57 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เร่ือง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบันการเงินที่คลายคลึงกันนี้ ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2550 เปนตนไป  

 


