
ผังบัญชี พรอมคําอธิบาย (Chart of Account)

As of 2014

Account Code Account NF F Description

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000000000 1.  บัญชีสินทรัพย

1100000000 1.1  บัญชีสินทรัพยหมุนเวียน

1101000000 1.1.1   บัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

1101100000 1.1.1.10   บัญชีเงินสดในมือ   (เฉพาะ non-finance)

1101100101 บัญชีเงินสดในมือ เงินสดในรูปของธนบัตรและเหรียญกษาปณที่กิจการมีอยู

1101200000 1.1.1.20   บัญชีเงินสดในมือ   (เฉพาะ finance)

1101210101 บัญชีเงินสดในมือที่เปนสกุลเงินบาท เงินสดที่เปนสกุลเงินบาทในรูปของธนบัตรและเหรียญกษาปณที่กิจการมีอยู

1101220101 บัญชีเงินสดในมือที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินสดที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศในรูปของธนบัตรและเหรียญกษาปณที่กิจการมีอยู

1101230101 บัญชีปรับมูลคาเงินสดในมือที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินสดในมือที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศ

1101300000 1.1.1.30   บัญชีรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ   (เฉพาะ finance)

1101310101 บัญชีรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ ตราสารที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามที่อยูในระหวางเรียกเก็บ และตราสารซ่ึงจะตองเรียกเก็บตามระเบียบ

การหักบัญชีระหวางธนาคารซึ่งจะเรียกเก็บไดภายในวันทําการถัดไป เชน ดราฟท และเช็คธนาคารที่

ยังไมไดนําไปหักบัญชีแตไดเครดิตบัญชีใหลูกคาแลว และเช็ครอสงคืน

1101400000 1.1.1.40   บัญชีเงินฝากและรายการเทียบเทาเงินสดที่หนวยงานของรัฐ 

1101410000 1.1.1.41  บัญชีเงินฝากคลัง   (Trading Partner)

1101410101 บัญชีเงินฝากคลัง เงินฝากคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย

1101420000 1.1.1.42   บัญชีเงินฝากที่ ธนาคารแหงประเทศไทย

1101420101 เงินฝาก ธปท. เงินฝากของกิจการที่ฝากไวที่ธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอื่นๆ

1101500000 1.1.1.50   บัญชีเงินฝากธนาคาร-ระยะส้ัน   (เฉพาะ non-finance)

1101510000 1.1.1.51   บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

1101511000 1.1.1.51.10  บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศกับสถาบันการเงินของรัฐ   (Trading Partner)   (เฉพาะ non-finance)

1101511100 1.1.1.51.11   บัญชีเงินฝากธนาคารรัฐที่เปนสกุลเงินบาท   (Trading Partner)   (เฉพาะ non-finance)

1101511101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทกระแสรายวันที่เปนสกุลเงินบาท

1101511102 บัญชีเงินฝากออมทรัพย เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทออมทรัพยที่เปนสกุลเงินบาท

1101511103 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 1

 ป

1101511104 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101511105 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาไม

เกิน 1 ป

1101511199 บัญชีเงินฝากอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101511200 1.1.1.51.12   บัญชีเงินฝากธนาคารรัฐที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ   (Trading Partner)    (เฉพาะ non-finance)

1101511201 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทกระแสรายวันที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101511202 บัญชีเงินฝากออมทรัพย เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทออมทรัพยที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101511203 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101511204 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

ซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101511205 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101511299 บัญชีเงินฝากอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101511300 1.1.1.51.13   บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารรัฐที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101511301 บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารรัฐที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินฝากธนาคารในประเทศ

(หนวยงานภาครัฐ)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101512000 1.1.1.51.20  บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศ สถาบันการเงินเอกชน (External Entities)   (เฉพาะ non-finance)

1101512100 1.1.1.51.21  บัญชีเงินฝากธนาคารเอกชนที่เปนสกุลเงินบาท

1101512101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทกระแสรายวันที่เปนสกุลเงินบาท

1101512102 บัญชีเงินฝากออมทรัพย เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทออมทรัพยที่เปนสกุลเงินบาท

1101512103 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101512104 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลา

ไมเกิน 1 ป

1101512105 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาไม

เกิน 1 ป

1101512199 บัญชีเงินฝากอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุลเงิน

บาทซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป



Account Code Account NF F Description

1101512200 1.1.1.51.22  บัญชีเงินฝากธนาคารเอกชนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101512201 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทกระแสรายวันที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101512202 บัญชีเงินฝากออมทรัพย เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทออมทรัพยที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101512203 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101512204 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่ง

มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101512205 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101512299 บัญชีเงินฝากอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101512300 1.1.1.51.23   บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารเอกชนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101512301 บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารเอกชนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินฝากธนาคารในประเทศ

(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101520000 1.1.1.52   บัญชีเงินฝากธนาคารตางประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

1101520101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทกระแสรายวันที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101520102 บัญชีเงินฝากออมทรัพย เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทออมทรัพยที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1101520103 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101520104 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่ง

มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101520105 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101520199 บัญชีเงินฝากอื่นๆ เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101530000 1.1.1.53   บัญชีปรับมูลคาเงินธนาคารตางประเทศที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

1101530101 บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคาร ตปท. ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินฝากธนาคาร

ตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1101540000 1.1.1.54   บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (ไมมีสภาพคลอง)

1101540101 บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (หนวยงานภาครัฐ)

1101540102 บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (บุคคลภายนอก

1102000000 1.1.2    บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน   (เฉพาะ finance)

1102100000 1.1.2.10   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ   (เฉพาะ finance)

1102110000 1.1.2.11  บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

1102111000 1.1.2.11.10  บัญชีรายการระหวาง ธปท และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

1102111100 1.1.2.11.11  บัญชีเงินฝาก   (เฉพาะ finance)

1102111101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ  กับ ธปท.และ

กองทุนเพื่อการฟนฟูประเภทมีดอกเบี้ย

1102111102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลา กับ ธปท.และกองทุนเพื่อการฟนฟูประเภท

มีดอกเบี้ย

1102111200 1.1.2.11.12  บัญชีเงินใหสินเช่ือและเงินเบิกเกินบัญชี   (เฉพาะ finance)

1102111201 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี บัญชีเงินใหสินเช่ือเม่ือทวงถามอื่นๆ กับ ธปท. และ

กองทุนเพื่อการฟนฟูประเภทมีดอกเบี้ย

1102111202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ  บัญชีเงินใหสินเช่ือ

ในรูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือที่มีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

ประเภทมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญา

เชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102112000 1.1.2.11.20   บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชยของรัฐ-มีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102112100 1.1.2.11.21  บัญชีเงินฝาก   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102112101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย

(หนวยงานภาครัฐ) ประเภทมีดอกเบี้ย

1102112102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102112200 1.1.2.11.22   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102112201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี บัญชีเงินใหสินเช่ือเม่ือทวงถามอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย

(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102112202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

ประเภทมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญา

เชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102113000 1.1.2.11.30     บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชยเอกชน-มีดอกเบี้ย  (External Entities)   (เฉพาะ finance)

1102113100 1.1.2.11.31  บัญชีเงินฝาก   (เฉพาะ finance)

1102113101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย

(บุคคลภายนอก) ประเภทมีดอกเบี้ย



Account Code Account NF F Description

1102113102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102113200 1.1.2.11.32   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (เฉพาะ finance)

1102113201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี บัญชีเงินใหสินเช่ือเม่ือทวงถามอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย

(บุคคลภายนอก)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102113202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)ประเภท

มีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญาเชา

(Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102114000 1.1.2.11.40  บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่น ของรัฐ-มีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102114100 1.1.2.11.41  บัญชีเงินฝาก   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102114101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ  กับ ธ.อื่น

(หนวยงานภาครัฐ) ประเภทมีดอกเบี้ย

1102114102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102114200 1.1.2.11.42   บัญชีเงินใหสินเช่ือ    (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102114201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102114202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ  บัญชีเงินใหสินเช่ือ

ในรูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

ประเภทมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญา

เชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102115000 1.1.2.11.50   บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่น ของเอกชน-มีดอกเบี้ย   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

1102115100 1.1.2.11.51   บัญชีเงินฝาก   (เฉพาะ finance)

1102115101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทมีดอกเบี้ย

1102115102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102115200 1.1.2.11.52   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (เฉพาะ finance)

1102115201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102115202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)ประเภท

มีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญาเชา

(Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102116000 1.1.2.11.60   บัญชีรายการระหวาง บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

1102116100 1.1.2.11.61   บัญชีเงินฝาก   (เฉพาะ finance)

1102116101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทมีดอกเบี้ย

1102116102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102116200 1.1.2.11.62   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (เฉพาะ finance)

1102116201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102116202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)ประเภท

มีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญาเชา

(Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102117000  1.1.2.11.70   บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของรัฐ -มีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102117100 1.1.2.11.71   บัญชีเงินฝาก   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102117101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทมีดอกเบี้ย

1102117102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102117200 1.1.2.11.72   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102117201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102117202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)ประเภท

มีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญาเชา

(Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102118000 1.1.2.11.80    บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของเอกชน-มีดอกเบี้ย    (External Entities)   (เฉพาะ finance)

1102118100 1.1.2.11.81   บัญชีเงินฝาก   (เฉพาะ finance)

1102118101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทมีดอกเบี้ย



Account Code Account NF F Description

1102118102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทมีดอกเบี้ย

1102118200 1.1.2.11.82   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (เฉพาะ finance)

1102118201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102118202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)ประเภท

มีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญาเชา

(Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการ

ขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102120000 1.1.2.12   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ-ไมมีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

1102121000 1.1.2.12.10    บัญชีรายการระหวาง ธปท และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ-ไมมีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

1102121100 1.1.2.12.11   บัญชีเงินฝาก   (เฉพาะ finance)

1102121101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102121102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102121200 1.1.2.12.12   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (เฉพาะ finance)

1102121201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมไมมีดอกเบี้ย

1102121202

บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา

บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102122000 1.1.2.12.20   บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชยของรัฐ-ไมมีดอกเบี้ย    (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102122100 1.1.2.12.21   บัญชีเงินฝาก    (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102122101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102122102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102122200 1.1.2.12.22   บัญชีเงินใหสินเช่ือ    (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

1102122201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมไมมีดอกเบี้ย

1102122202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102123000 1.1.2.12.30   บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชย-ไมมีดอกเบี้ย  (External Entities)   (เฉพาะ finance)

1102123100 1.1.2.12.31   บัญชีเงินฝาก  (External Entities)   (เฉพาะ finance)

1102123101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102123102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102123200 1.1.2.12.32   บัญชีเงินใหสินเช่ือ  (External Entities)   (เฉพาะ finance)

1102123201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมไมมีดอกเบี้ย

1102123202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102124000 1.1.2.12.40    บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่นของรัฐ-ไมมีดอกเบี้ย   (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1102124100 1.1.2.12.41   บัญชีเงินฝาก   (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1102124101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102124102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102124200 1.1.2.12.42   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1102124201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมไมมีดอกเบี้ย

1102124202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102125000 1.1.2.12.50   บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่นของเอกชน-ไมมีดอกเบี้ย   (External Entities)    (เฉพาะ finance)

1102125100 1.1.2.12.51   บัญชีเงินฝาก    (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

1102125101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102125102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102125200 1.1.2.12.52   บัญชีเงินใหสินเช่ือ    (เฉพาะ finance)

1102125201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมไมมีดอกเบี้ย

1102125202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102126000 1.1.2.12.60   บัญชีรายการระหวาง บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร-ไมมีดอกเบี้ย    (เฉพาะ finance)

1102126100 1.1.2.12.61   บัญ  

1102126102 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอร ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102126120 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102126200 1.1.2.12.62   บัญชีเงินใหสินเช่ือ    (เฉพาะ finance)

1102126201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรประเภทไมไมมี

ดอกเบี้ย

1102126202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102127000 1.1.2.12.70   บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของรัฐ-ไมมีดอกเบี้ย    (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1102127100 1.1.2.12.71   บัญชีเงินฝาก   (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1102127101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102127102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102127200 1.1.2.12.72   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1102127201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมไมมีดอกเบี้ย

1102127202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102128000 1.1.2.12.80   บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของเอกชน-ไมมีดอกเบี้ย  (External Entities)    (เฉพาะ finance)

1102128100 1.1.2.12.81  บัญชีเงินฝาก    (เฉพาะ finance)

1102128101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ กับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก) ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102128102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102128200 1.1.2.12.82  บัญชีเงินใหสินเช่ือ    (เฉพาะ finance)

1102128201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทไมไมมีดอกเบี้ย

1102128202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือประเภทไมมีดอกเบี้ยในรูปอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพย

และการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ

1102130000 1.1.2.13   บัญชีรายไดรอตัดบัญชี-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ    (เฉพาะ finance)

1102130101 บัญชีรายไดรอตัดบัญชี บัญชีรายไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ ไดแก รายไดจาก

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ  รายไดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน  หรือสวนลดตั๋วเงินรับจากรายการ

ระหวางธนาคารและตลาดเงินที่ยังไมถือเปนรายไดภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

1102140000 1.1.2.14   บัญชีดอกเบี้ยคางรับ-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ    (เฉพาะ finance)

1102140101 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ - หนวยงานภาครัฐ ดอกเบี้ยเงินฝาก  และดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือคางรับจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินใน

ประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)

1102140102 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ - บุคคลภายนอก ดอกเบี้ยเงินฝาก  และดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือคางรับจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินใน

ประเทศ(บุคคลภายนอก)

1102150000 1.1.2.15   บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ    (เฉพาะ finance)

1102150101 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวนที่กันไวสําหรับสินทรัพยที่คาดวาไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดตามหลักเกณฑการจัดช้ันและการ

กันเงินสํารองของธนาคารแหงประเทศไทย  จากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและคาเผ่ือการ

ปรับมูลคาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

1102200000 1.1.2.20    บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ   (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

1102211000 1.1.2.21.10   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

1102211100 1.1.2.21.11  บัญชีเงินฝาก   (เฉพาะ finance)

1102211101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ  กับ ธนาคารและ

ตลาดเงินตางประเทศประเภทมีดอกเบี้ย

1102211102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน

บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ  กับธนาคารและตลาดเงินตางประเทศประเภทมีดอกเบี้ย

1102211200 1.1.2.21.12   บัญชีเงินใหสินเช่ือ   (เฉพาะ finance)

1102211201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี บัญชีเงินใหสินเช่ือเม่ือทวงถามอื่นๆ  กับธนาคารและ

ตลาดเงินตางประเทศประเภทมีดอกเบี้ย

1102211202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ บัญชีเงินใหสินเช่ือใน

รูปของตั๋วเงิน บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปอื่นๆ  กับธนาคารและตลาดเงินตางประเทศประเภทมีดอกเบี้ย

เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ), ลูกหนี้ตามสัญญาเชา (Leasing),

ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืมหลักทรัพยและการขายชอรต และ

ลูกหนี้อื่นๆ

1102221000 1.1.2.22.10   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ-ไมมีดอกเบี้ย    (เฉพาะ finance)

1102221100 1.1.2.22.11   บัญชีเงินฝาก     (เฉพาะ finance)

1102221101 บัญชีเงินฝาก-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามอื่นๆ  กับธนาคารและ

ตลาดเงินตางประเทศประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102221102 บัญชีเงินฝาก-มีระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจํา/ออมทรัพยตามสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา บัญชีบัตรเงินฝาก บัญชีเงินฝากอื่นๆ

กับธนาคารและตลาดเงินตางประเทศประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102221200 1.1.2.22.12   บัญชีเงินใหสินเช่ือ    (เฉพาะ finance)

1102221201 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-เม่ือทวงถาม บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี บัญชีเงินใหสินเช่ือเม่ือทวงถามอื่นๆ กับธนาคารและ

ตลาดเงินตางประเทศประเภทไมมีดอกเบี้ย

1102221202 บัญชีเงินใหสินเช่ือ-มีระยะเวลา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมที่เปนลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ กับธนาคารและตลาด

เงินตางประเทศประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน ลูกหนี้ตามสัญญารับซ้ือฝาก,ลูกหนี้เชาซ้ือ (Hire Purchase ),

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา (Leasing), ลูกหนี้ตามสัญญาธุรกรรมซ้ือคืน,  ลูกหนี้ตามธุรกรรมยืมหรือใหยืม

หลักทรัพยและการขายชอรต และลูกหนี้อื่นๆ บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของเงินใหกูยืมกับธนาคาร

และตลาดเงินตางประเทศที่มิใชลูกหนี้ตามสัญญาฯหรือธุรกรรมฯ ประเภทไมมีดอกเบี้ย เชน เงินให

สินเช่ือเพื่อการสงออก, สินเช่ือบัตรเครดิต, เงินใหกูยืมเพื่อการเคหะ, การใหกูยืมโดยการรับโอนลูกหนี้

, เงินใหกูยืมรวม และเงินใหสินเช่ืออื่นๆ บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูปของตั๋วเงินกับธนาคารและตลาดเงิน

ตางประเทศประเภทไมมีดอกเบี้ยทั้งที่เปนตั๋วเงินคาสินคา และที่มิใชคาสินคา บัญชีเงินใหสินเช่ือในรูป

อื่นๆ กับธนาคารและตลาดเงินตางประเทศประเภทไมมีดอกเบี้ยเชน เงินที่ไดจายหรือส่ังใหจายเพื่อ

ประโยชนของลูกคาตามภาระการ รับรอง ภาระการอาวัล และภาระการออกหนังสือค้ําประกัน

1102230000 1.1.2.23   บัญชีรายไดรอตัดบัญชี-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1102230101 บัญชีรายไดรอตัดบัญชี บัญชีรายไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ ไดแก รายไดจาก

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ  รายไดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน  หรือสวนลดตั๋วเงินรับจากรายการ

ระหวางธนาคารและตลาดเงินที่ยังไมถือเปนรายไดภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

1102240000 1.1.2.24   บัญชีดอกเบี้ยคางรับ-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1102240101 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ ดอกเบี้ยเงินฝาก  และดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือคางรับจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ตางประเทศ

1102250000 1.1.2.25   บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1102250101 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวนที่กันไวสําหรับสินทรัพยที่คาดวาไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดตามหลักเกณฑการจัดช้ันและการ

กันเงินสํารองของธนาคารแหงประเทศไทย  จากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและคาเผ่ือการ

ปรับมูลคาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

1103000000 1.1.3   บัญชีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ (เฉพาะ finance)

1103100000 1.1.3.10   บัญชีเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท    (เฉพาะ finance)

1103110000 1.1.3.11   บัญชีเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท แกหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1103110101 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี

1103110102 บัญชีเงินใหกูยืม การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ืออสังหาริมทรัพยตามสัญญาขายฝาก

 การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการใหเชาซ้ือสินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มา

จากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้น  การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการใหเชาซ้ือ

สินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้น  การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงาน

ภาครัฐในรูปของธุรกรรมซ้ือคืน   การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1103110103 บัญชีเงินใหกูยืม/เงินใหยืมอื่น การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปเงินใหกูยืม รับซ้ือตั๋วเงินทางการคา หรืออื่นๆ

สําหรับการเตรียมสินคาเพื่อสงออก   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐจากการใชบัตร

เครดิต หรือบัตรอื่นๆ   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปเงินใหกูยืมที่เปนเงินบาท

เพื่อการจัดหา การกอสราง (ไมรวมรับเหมากอสราง) การพัฒนาที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรางตางๆ

เพื่อการอยูอาศัย ทั้งนี้ใหรวมถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือที่ดินและหรืออาคารจากสถาบันการเงินซ่ึง

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะดวย   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของ

การดําเนินธุรกรรมที่รับซ้ือสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการจําหนายสินคาและบริการแทนเจาของกิจการ

โดยเรียกเก็บหนี้เอง  การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐโดยเปนการใหกูรวมกันของ

สถาบันการเงินหลายแหงเพื่อโครงการ   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน



Account Code Account NF F Description

1103110104 บัญชีตั๋วเงินในประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผูจายเงินอยู

ในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินคา หรือเกิดจากการตกลงที่จะชําระหนี้ระหวาง

ลูกหนี้(ผูซ้ือสินคา)กับเจาหนี้(ผูขายสินคา)   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูป

ของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผูจายเงินอยูในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่มิไดเกิดจากการซื้อ

ขายสินคา

1103110105 บัญชีตั๋วเงินตางประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยู

ในตางประเทศโดยเปนตั๋วเงินคาสินคาเขาประเภทจายเม่ือเห็นทั้งประเภทที่มีกําหนดเวลาที่ถึงกําหนด

ชําระแลว หรือที่มีกําหนดเวลาซ่ึงยังไมถึงกําหนดชําระแตไดมีขอตกลงใหผูรับประโยชนไดรับเงิน

ตามตั๋วเงินไดทันทีและผูรับประโยชนไดรับเงินตามตั๋วเงินดังกลาวแลว    การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท

แกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูในตางประเทศโดยเปนตั๋ว

เงินคาสินคาเขาที่จายเม่ือเห็นและที่มีกําหนดเวลาซ่ึงครบกําหนดแลวซ่ึงลูกคาขอนําสินคาไปขายกอน

ชําระเงินตามตั๋วโดยทําทรัสตรีซีทไวกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ใหรวมถึงทรัสตรีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋วเงิน

คาสินคาเขาเพื่อเรียกเก็บประเภท Document Against Payment ดวยแตไมรวมทรัสตรีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋ว

เงินคาสินคาเขาที่มีกาํหนดเวลาที่ยังไมครบกําหนดและลูกคาไดทําทรัสตรีซีทไว    การใหสินเช่ือที่เปน

เงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูในตางประเทศโดย

เปนการรับซ้ือตั๋วคาสินคาสงออกซ่ึงผูออกตั๋จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1

 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืมหรือการรับซ้ือตราสาร

โดยที่สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตของตราสารแสดงสิทธิ

ในหน
1103110106 บัญชีเงินชดใชตามภาระการรับรอง การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการรับรอง

1103110107 บัญชีเงินชดใชตามภาระการอาวัล การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการอาวัล

1103110108 บัญชีเงินชดใชตามภาระการออกหนังสือค้ําประกัน การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการออกหนังสือค้ํา

ประกัน การกูยืมเงิน หรือค้ําประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดตั๋วเงิน หรือตามภาระผูกพันใน

ภายหนาอื่นๆ

1103110109 บัญชีเงินที่ไดจายหรือส่ังใหจายเพื่อประโยชนของผูเคยคาอื่นๆ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐเงินที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระอื่นๆ นอกจาก

ขางตน

1103120000 1.1.3.12   บัญชีเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท-แกเอกชน   (External Entities)    (เฉพาะ finance)

1103120101 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกบุคคลภายนอกในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี

1103120102 บัญชีเงินใหกูยืม การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ืออสังหาริมทรัพยตามสัญญาขายฝาก

 การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการใหเชาซ้ือสินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มา

จากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้น  การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการใหเชาซ้ือ

สินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้น  การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงาน

ภาครัฐในรูปของธุรกรรมซ้ือคืน   การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1103120103 บัญชีเงินใหกูยืม/เงินใหยืมอื่น การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปเงินใหกูยืม รับซ้ือตั๋วเงินทางการคา หรืออื่นๆ

สําหรับการเตรียมสินคาเพื่อสงออก   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐจากการใชบัตร

เครดิต หรือบัตรอื่นๆ   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปเงินใหกูยืมที่เปนเงินบาท

เพื่อการจัดหา การกอสราง (ไมรวมรับเหมากอสราง) การพัฒนาที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรางตางๆ

เพื่อการอยูอาศัย ทั้งนี้ใหรวมถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือที่ดินและหรืออาคารจากสถาบันการเงินซ่ึง

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะดวย   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของ

การดําเนินธุรกรรมที่รับซ้ือสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการจําหนายสินคาและบริการแทนเจาของกิจการ

โดยเรียกเก็บหนี้เอง  การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐโดยเปนการใหกูรวมกันของ

สถาบันการเงินหลายแหงเพื่อโครงการ   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1103120104 บัญชีตั๋วเงินในประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผูจายเงินอยู

ในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินคา หรือเกิดจากการตกลงที่จะชําระหนี้ระหวาง

ลูกหนี้(ผูซ้ือสินคา)กับเจาหนี้(ผูขายสินคา)   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูป

ของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผูจายเงินอยูในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่มิไดเกิดจากการซื้อ

ขายสินคา

1103120105 บัญชีตั๋วเงินตางประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยู

ในตางประเทศโดยเปนตั๋วเงินคาสินคาเขาประเภทจายเม่ือเห็นทั้งประเภทที่มีกําหนดเวลาที่ถึงกําหนด

ชําระแลว หรือที่มีกําหนดเวลาซ่ึงยังไมถึงกําหนดชําระแตไดมีขอตกลงใหผูรับประโยชนไดรับเงิน

ตามตั๋วเงินไดทันทีและผูรับประโยชนไดรับเงินตามตั๋วเงินดังกลาวแลว    การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท

แกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูในตางประเทศโดยเปนตั๋ว

เงินคาสินคาเขาที่จายเม่ือเห็นและที่มีกําหนดเวลาซ่ึงครบกําหนดแลวซ่ึงลูกคาขอนําสินคาไปขายกอน

ชําระเงินตามตั๋วโดยทําทรัสตรีซีทไวกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ใหรวมถึงทรัสตรีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋วเงิน

คาสินคาเขาเพื่อเรียกเก็บประเภท Document Against Payment ดวยแตไมรวมทรัสตรีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋ว

เงินคาสินคาเขาที่มีกาํหนดเวลาที่ยังไมครบกําหนดและลูกคาไดทําทรัสตรีซีทไว    การใหสินเช่ือที่เปน

เงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูในตางประเทศโดย

เปนการรับซ้ือตั๋วคาสินคาสงออกซ่ึงผูออกตั๋จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1

 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืมหรือการรับซ้ือตราสาร

โดยที่สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตของตราสารแสดงสิทธิ

ในหน
1103120106 บัญชีเงินชดใชตามภาระการรับรอง การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกบุคคลภายนอกที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการรับรอง

1103120107 บัญชีเงินชดใชตามภาระการอาวัล การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกบุคคลภายนอกที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการอาวัล

1103120108 บัญชีเงินชดใชตามภาระการออกหนังสือค้ําประกัน การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกบุคคลภายนอกที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการออกหนังสือค้ํา

ประกัน การกูยืมเงิน หรือค้ําประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดตั๋วเงิน หรือตามภาระผูกพันใน

ภายหนาอื่นๆ

1103120109 บัญชีเงินที่ไดจายหรือส่ังใหจายเพื่อประโยชนของผูเคยคาอื่นๆ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกบุคคลภายนอกเงินที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระอื่นๆ นอกจากขางตน

1103130000 1.1.3.13   บัญชีดอกเบี้ยคางรับ/รายไดสินเช่ือคางรับ-เงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท    (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

1103130101 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ/รายไดสินเช่ือคางรับ - หนวยงานภาครัฐ ดอกเบี้ย/รายไดคางรับสําหรับเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐที่ถูกบันทึกเปนรายได

แลวแตยังไมไดรับเงิน

1103130102 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ/รายไดสินเช่ือคางรับ - บุคคลภายนอก ดอกเบี้ย/รายไดคางรับสําหรับเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกบุคคลภายนอกที่ถูกบันทึกเปนรายได

แลวแตยังไมไดรับเงิน

1103140000 1.1.3.14   บัญชีรายไดรอการตัดบัญชี-เงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท    (เฉพาะ finance)

1103140101 บัญชีรายไดรอการตัดบัญชี รายไดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ, รายไดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน, สวนลดตั๋วเงินรับที่ยังไม

ถือเปนรายได

1103150000 1.1.3.15   บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท    (เฉพาะ finance)

1103150101 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-สินเช่ือปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับเงินใหสินเช่ือปกติและกลาวถึงเปนพิเศษซ่ึงคาดวาจะเรียกเก็บไมไดโดยถือ

เปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีเงินใหสินเช่ือ

1103150102 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-สินเช่ือดอยคุณภาพ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ(สินเช่ือจัดช้ันตั้งแตต่ํากวามาตรฐานจนถึงจัดช้ัน

สูญ)ซ่ึงคาดวาจะเรียกเก็บไมไดโดยถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชี

เงินใหสินเช่ือ

1103160000 1.1.3.16   บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาโครงสรางหนี้-เงินใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท    (เฉพาะ finance)

1103160101 บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาโครงสรางหนี้ จํานวนเงินใหสินเช่ือที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงสูงกวามูลคายุติธรรมของหนี้

1103200000 1.1.3.20  บัญชีเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1103210000 1.1.3.21  บัญชีเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศ-แกหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner)    (เฉพาะ finance)

1103210101 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี การใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี

1103210102 บัญชีเงินใหกูยืม การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ืออสังหาริมทรัพยตามสัญญาขายฝาก

 การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการใหเชาซ้ือสินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มา

จากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้น  การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการใหเชาซ้ือ

สินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้น  การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงาน

ภาครัฐในรูปของธุรกรรมซ้ือคืน   การใหกูยืมที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1103210103 บัญชีเงินใหกูยืม/เงินใหยืมที่มิใชรายการลูกหนี้ การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐในรูปเงินใหกูยืม รับซ้ือตั๋วเงินทางการคา

หรืออื่นๆ สําหรับการเตรียมสินคาเพื่อสงออก    การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงาน

ภาครัฐจากการใชบัตรเครดิต หรือบัตรอื่นๆ    การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงาน

ภาครัฐในรูปเงินใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศเพื่อการจัดหา การกอสราง (ไมรวมรับเหมากอสราง)

 การพัฒนาที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรางตางๆเพื่อการอยูอาศัย ทั้งนี้ใหรวมถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเชา

ซ้ือที่ดินและหรืออาคารจากสถาบันการเงินซ่ึงประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะดวย   การให

สินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการดําเนินธุรกรรมที่รับซ้ือสิทธิ

เรียกรองที่เกิดจากการจําหนายสินคาและบริการแทนเจาของกิจการโดยเรียกเก็บหนี้เอง   การให

สินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐในรปูอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1103210104 บัญชีตั๋วเงินในประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผูจายเงินอยู

ในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินคา หรือเกิดจากการตกลงที่จะชําระหนี้ระหวาง

ลูกหนี้(ผูซ้ือสินคา)กับเจาหนี้(ผูขายสินคา)   การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูป

ของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผูจายเงินอยูในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่มิไดเกิดจากการซื้อ

ขายสินคา

1103210105 บัญชีตั๋วเงินตางประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยู

ในตางประเทศโดยเปนตั๋วเงินคาสินคาเขาประเภทจายเม่ือเห็นทั้งประเภทที่มีกําหนดเวลาที่ถึงกําหนด

ชําระแลว หรือที่มีกําหนดเวลาซ่ึงยังไมถึงกําหนดชําระแตไดมีขอตกลงใหผูรับประโยชนไดรับเงิน

ตามตั๋วเงินไดทันทีและผูรับประโยชนไดรับเงินตามตั๋วเงินดังกลาวแลว    การใหสินเช่ือที่เปนเงินบาท

แกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูในตางประเทศโดยเปนตั๋ว

เงินคาสินคาเขาที่จายเม่ือเห็นและที่มีกําหนดเวลาซ่ึงครบกําหนดแลวซ่ึงลูกคาขอนําสินคาไปขายกอน

ชําระเงินตามตั๋วโดยทําทรัสตรีซีทไวกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ใหรวมถึงทรัสตรีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋วเงิน

คาสินคาเขาเพื่อเรียกเก็บประเภท Document Against Payment ดวยแตไมรวมทรัสตรีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋ว

เงินคาสินคาเขาที่มีกาํหนดเวลาที่ยังไมครบกําหนดและลูกคาไดทําทรัสตรีซีทไว    การใหสินเช่ือที่เปน

เงินบาทแกหนวยงานภาครัฐในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูในตางประเทศโดย

เปนการรับซ้ือตั๋วคาสินคาสงออกซ่ึงผูออกตั๋จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1

 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืมหรือการรับซ้ือตราสาร

โดยที่สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตของตราสารแสดงสิทธิ

ในหน
1103210106 บัญชีเงินชดใชตามภาระการรับรอง การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการรับรอง

1103210107 บัญชีเงินชดใชตามภาระการอาวัล การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการอาวัล

1103210108 บัญชีเงินชดใชตามภาระการออกหนังสือค้ําประกัน การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการออก

หนังสือค้ําประกัน การกูยืมเงิน หรือค้ําประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดตั๋วเงิน หรือตามภาระ

ผูกพันในภายหนาอื่นๆ

1103210109 บัญชีเงินที่ไดจายหรือส่ังใหจายเพื่อประโยชนของผูเคยคาอื่นๆ การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐเงินที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระอื่นๆ

นอกจากขางตน

1103210110 บัญชีปรับมูลคาเงินบัญชีที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1103220000 1.1.3.22   บัญชีเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศ-แกเอกชน   (External Entities)    (เฉพาะ finance)

1103220101 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี การใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี

1103220102 บัญชีเงินใหกูยืม/เงินใหยืมที่เปนรายการลูกหนี้ การใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของการรับซ้ืออสังหาริมทรัพยตาม

สัญญาขายฝาก    การใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของการใหเชาซ้ือสินคา

ที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้น   การใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศแก

บุคคลภายนอกในรูปของการใหเชาสินคาที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซ่ึงจําหนายสินคานั้นตาม

สัญญาเชาแบบ Leasing    การใหกูยมืที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของธุรกรรม

ซ้ือคืน    การใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไว

ขางตน



Account Code Account NF F Description

1103220103 บัญชีเงินใหกูยืม/เงินใหยืมที่มิใชรายการลูกหนี้ การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปเงินใหกูยืม รับซ้ือตั๋วเงินทางการคา

หรืออื่นๆ สําหรับการเตรียมสินคาเพื่อสงออก    การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแก

บุคคลภายนอกจากการใชบัตรเครดิต หรือบัตรอื่นๆการใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแก

บุคคลภายนอกในรูปเงินใหกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศเพื่อการจัดหา การกอสราง (ไมรวมรับเหมา

กอสราง) การพัฒนาที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรางตางๆเพื่อการอยูอาศัย ทั้งนี้ใหรวมถึง ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชาซ้ือที่ดินและหรืออาคารจากสถาบันการเงินซ่ึงประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะดวย

การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของการดําเนินธุรกรรมที่รับซ้ือสิทธิ

เรียกรองที่เกิดจากการจําหนายสินคาและบริการแทนเจาของกิจการโดยเรียกเก็บหนี้เอง    การให

สินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1103220104 บัญชีตั๋วเงินในประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผู

จายเงินอยูในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินคา หรือเกิดจากการตกลงที่จะชําระ

หนี้ระหวางลูกหนี้(ผูซ้ือสินคา)กับเจาหนี้(ผูขายสินคา)     การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแก

บุคคลภายนอกในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วและผูจายเงินอยูในประเทศไทยโดยเปนตั๋วเงินที่

มิไดเกิดจากการซื้อขายสินคา

1103220105 บัญชีตั๋วเงินตางประเทศ การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผู

จายเงินอยูในตางประเทศโดยเปนตั๋วเงินคาสินคาเขาประเภทจายเม่ือเห็นทั้งประเภทที่มีกําหนดเวลาที่

ถึงกําหนดชําระแลว หรือที่มีกําหนดเวลาซ่ึงยังไมถึงกําหนดชําระแตไดมีขอตกลงใหผูรับประโยชน

ไดรับเงินตามตั๋วเงินไดทันทีและผูรับประโยชนไดรับเงินตามตั๋วเงินดังกลาวแลว    การใหสินเช่ือที่เปน

เงนิตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของการรับซ้ือตั๋วเงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูใน

ตางประเทศโดยเปนตั๋วเงินคาสินคาเขาที่จายเม่ือเห็นและที่มีกําหนดเวลาซ่ึงครบกําหนดแลวซ่ึงลูกคา

ขอนําสินคาไปขายกอนชําระเงินตามตั๋วโดยทําทรัสตรีซีทไวกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้ใหรวมถึงทรัสต

รีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋วเงินคาสินคาเขาเพื่อเรียกเก็บประเภท Document Against Payment ดวยแตไม

รวมทรัสตรีซีทที่ทําขึ้นตามตั๋วเงินคาสินคาเขาที่มีกาํหนดเวลาที่ยังไมครบกําหนดและลูกคาได

ทําทรัสตรีซีทไว    การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกในรูปของการรับซ้ือตั๋ว

เงินที่ผูออกตั๋วหรือผูจายเงินอยูในตางประเทศโดยเปนการรับซ้ือตั๋วคาสินคจะถือไวจนครบกําหนดไถ

ถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการ

ใหกูยืมหรือการรับซ้ือตราสารโดยที่สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดาน

เครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพยอางอิงที่ออก
1103220106 บัญชีเงินชดใชตามภาระการรับรอง การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการรับรอง

1103220107 บัญชีเงินชดใชตามภาระการอาวัล การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการอาวัล

1103220108 บัญชีเงินชดใชตามภาระการออกหนังสือค้ําประกัน การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระการออก

หนังสือค้ําประกัน การกูยืมเงิน หรือค้ําประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดตั๋วเงิน หรือตามภาระ

ผูกพันในภายหนาอื่นๆ

1103220109 บัญชีเงินที่ไดจายหรือส่ังใหจายเพื่อประโยชนของผูเคยคาอื่นๆ การใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกเงินที่ไดจายไปเพื่อลูกคาตามภาระอื่นๆ

นอกจากขางตน

1103230000 1.1.3.23   บัญชีดอกเบี้ยคางรับ/รายไดสินเช่ือคางรับ-เงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1103230101 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ/รายไดสินเช่ือคางรับ จากหนวยงานภาครัฐ (Trading Partner) ดอกเบี้ย/รายไดคางรับสําหรับเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกหนวยงานภาครัฐที่ถูกบันทึก

เปนรายไดแลวแตยังไมไดรับเงิน

1103230102 บัญชีดอกเบี้ยคางรับ/รายไดสินเช่ือคางรับ จากเอกชน   (External Entities) ดอกเบี้ย/รายไดคางรับสําหรับเงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศแกบุคคลภายนอกที่ถูกบันทึก

เปนรายไดแลวแตยังไมไดรับเงิน

1103240000 1.1.3.24   บัญชีรายไดรอการตัดบัญชี-เงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1103240101 บัญชีรายไดรอการตัดบัญชี รายไดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ, รายไดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน, สวนลดตั๋วเงินรับที่ยังไม

ถือเปนรายได

1103250000 1.1.3.25   บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเ-งินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1103250101 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-สินเช่ือปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับเงินใหสินเช่ือปกติและกลาวถึงเปนพิเศษซ่ึงคาดวาจะเรียกเก็บไมไดโดยถือ

เปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีเงินใหสินเช่ือ

1103250102 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-สินเช่ือดอยคุณภาพ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ(สินเช่ือจัดช้ันตั้งแตต่ํากวามาตรฐานจนถึงจัดช้ัน

สูญ)ซ่ึงคาดวาจะเรียกเก็บไมไดโดยถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชี

เงินใหสินเช่ือ

1103260000 1.1.3.26   บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาโครงสรางหนี้-เงินใหสินเช่ือที่เปนเงินตราตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

1103260101 บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาโครงสรางหนี้ จํานวนเงินใหสินเช่ือที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งสูงกวามูลคายุติธรรมของหนี้

1104000000 1.1.4   บัญชีลูกหน้ีหมุนเวียนและรายไดคางรับท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลง  

1104100000 1.1.4.10   บัญชีเงินใหกูระยะส้ัน   (เฉพาะ non-finance)

1104100101 บัญชีเงินใหหนวยงานภาครัฐกู-ระยะส้ัน  (Trading Partner) เงินใหกูในประเทศระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

1104100102 บัญชีเงินใหหนวยงานเอกชนกู-ระยะส้ัน (External Entities) เงินใหกูในประเทศระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

1104100190 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - เงินใหกูระยะส้ัน จํานวนเงินที่กันไวสําหรับเงินใหกูในประเทศระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงคาดวาจะ

เรียกเก็บไมไดโดยถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีเงินใหกูระยะยาว

แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

1104200000 1.1.4.20   บัญชีลูกหนี้ตราสารทางการเงิน-ระยะส้ัน   (เฉพาะ non-finance)

1104200101 บัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพยภายใตสัญญาการขายคืน การซ้ือหลักทรัพยภายใตสัญญาการซ้ือคืน-ระยะส้ันโดยสัญญาวาจะมีการซ้ือหลักทรัพยแบบเดียวกัน

หรือหลักทรัพยที่มีลักษณะใกลเคียงกันคืนในอนาคต และมีการกําหนดราคาไวดวย พรอมทั้งกําหนด

วันที่จะซ้ือคืนหรือกําหนดชวงระยะเวลาที่จะซ้ือคืน

1104200199 บัญชีลูกหนี้ตราสารทางการเงิน-ระยะส้ันอื่นๆ ลูกหนี้อื่นๆ-ระยะส้ันที่เกิดจากตราสารทางการเงินนอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1104300000 1.1.4.30  บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายไดคางรับอื่น

1104310000 1.1.4.31   บัญชีลูกหนี้การคาสุทธิ    (เฉพาะ non-finance)

1104311000 1.1.4.31.10   บัญชีลูกหนี้การคาในประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

1104311001 บัญชีลูกหนี้การคาในประเทศ ที่เปนหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner) เงินที่ลูกคาในประเทศซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) คางชําระคาสินคาหรือบริการที่

กิจการไดขายหรือใหบริการตามปกติ



Account Code Account NF F Description

1104311002 บัญชีลูกหนี้การคาในประเทศ ที่เปนเอกชน  (External Entities) เงินที่ลูกคาในประเทศซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) คางชําระคาสินคาหรือบริการที่

กิจการไดขายหรือใหบริการตามปกติ

1104311090 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคาในประเทศ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับลูกคาในประเทศซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับคาสินคาและบริการซ่ึง

คาดวาจะเรียกเก็บไมได   บัญชีนี้ถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจาก

บัญชีลูกหนี้การคาในประเทศ-กิจการที่เกี่ยวของกัน

1104312000 1.1.4.31.20  บัญชีลูกหนี้การคาตางประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

1104312001 บัญชีลูกหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (หนวยงานภาครัฐ) เงินที่ลูกคาตางประเทศซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) คางชําระคาสินคาหรือบริการที่

กิจการไดขายหรือใหบริการตามปกติ

1104312002 บัญชีปรับมูลคาลูกหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (หนวยงานภาครัฐ) บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของลูกหนี้การคาตางประเทศ-

กิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

1104312003 บัญชีลูกหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (บุคคลภายนอก) เงินที่ลูกคาตางประเทศซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) คางชําระคาสินคาหรือบริการที่

กิจการไดขายหรือใหบริการตามปกติ

1104312004 บัญชีปรับมูลคาลูกหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (บุคคลภายนอก) บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของลูกหนี้การคาตางประเทศ-

กิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

1104312090  บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคาตางประเทศสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวนเงินที่กันไวสําหรับลูกคาตางประเทศซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับคาสินคาและบริการ

ซ่ึงคาดวาจะเรียกเก็บไมได   บัญชีนี้ถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจาก

บัญชีลูกหนี้การคาตางประเทศ-กิจการที่เกี่ยวของกัน

1104320000 1.1.4.32 บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายไดคางรับอื่น

1104320101
  

บัญชีลูกหนี้ภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิ ลูกหนี้ภาษีมูลคาเพิ่มที่กิจการจะไดรับชําระคืนจากกรมสรรพากรในรูปของเงินสดหรือเครดิตภาษี

1104320102 บัญชีรายไดคาเชาคางรับของหนวยงาน เงินที่ลูกคาคางชําระคาเชาทรัพยสินของกิจการซ่ึงกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวทั้งที่เปนคาเชาคางรับที่

ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนด ณ วันที่ในงบการเงิน

1104320103 บัญชีดอกเบี้ยคางรับของหนวยงาน (non-finance) - หนวยงานภาครัฐ ดอกเบี้ยรับที่กิจการไดรับรูเปนรายไดจากหนวยงานภาครัฐแตยังไมไดรับชําระทั้งที่เปนดอกเบี้ยคาง

รับที่ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนด ณ วันที่ในงบการเงิน

1104320104 บัญชีดอกเบี้ยคางรับของหนวยงาน (non-finance) - บุคคลภายนอก ดอกเบี้ยรับที่กิจการไดรับรูเปนรายไดจากบุคคลภายนอกแตยังไมไดรับชําระทั้งที่เปนดอกเบี้ยคางรับที่

ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนด ณ วันที่ในงบการเงิน

1104320105 บัญชีเงินปนผลคางรับของหนวยงาน - หนวยงานภาครัฐ เงินปนผลที่หนวยงานภาครัฐไดประกาศจายและกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ

1104320106 บัญชีเงินปนผลคางรับของหนวยงาน - บุคคลภายนอก เงินปนผลที่บุคคลภายนอกไดประกาศจายและกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ

1104320107 บัญชีความเสียหายจากการทุจริต (เฉพาะ finance) ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของพนักงานและลูกจางของกิจการ

1104320108 บัญชีคาเผ่ือความเสียหายจากการทุจริต (เฉพาะ finance) จํานวนเงินที่กันไวสําหรับความเสียหายจากการทุจริตที่คาดวาจะเรียกคืนไมได

1104320109 บัญชีผลตางบัญชีระหวางกัน (เฉพาะ finance) ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ในบัญชีระหวางกัน ของสํานักงานใหญ สาขา และกิจการวิเทศธนกิจ เฉพาะ

สถาบันการเงินไทยไมรวมสาขาธนาคารตางประเทศ

1104320110 บัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (เฉพาะ finance) ยอดสุทธิคงเหลือทางดานสินทรัพยของบัญชีภาษีเงินไดรอการตัด

1104320111 บัญชีผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (เฉพาะ finance ยอดสุทธิที่เกิดจากการแปลงคารายการสินทรัพย/หนี้สินและภาระผูกพันในกรณีที่กิจการไมไดปรับ

เขารายการสินทรัพย/หนี้สินที่เกี่ยวของทั้งนี้ไมรวมรายการเงินทุนนําเขาฯ ของสาขาธนาคาร

ตางประเทศ

1104320112 บัญชีพักลูกหนี้ (เฉพาะ finance) สินทรัพยที่ตั้งพักไวเนื่องจากยังไมสามารถระบุประเภทบัญชีที่เหมาะสมได

1104320113 บัญชีเงินทดรองจายดําเนินคดี (เฉพาะ finance) จํานวนเงินสําหรับการดําเนินคดีที่กิจการไดจายไปกอนเพื่อประโยชนแกกิจการโดยจะไดรับคืนใน

ภายหนา

1104320114 บัญชีเงินทดรองจายคาเบี้ยประกันภัย (เฉพาะ finance) จํานวนเงินสําหรับเบี้ยประกันภัยที่กิจการไดจายไปกอนเพื่อประโยชนแกกิจการโดยจะไดรับคืนใน

ภายหนา

1104320115 บัญชีเงินทดรองจายอื่นๆ (เฉพาะ finance) จํานวนเงินสําหรับรายการอื่นๆ ที่กิจการไดจายไปกอนเพื่อประโยชนแกกิจการโดยจะไดรับคืนใน

ภายหนา

1104320196 บัญชีลูกหนี้อื่นของหนวยงาน เงินที่คางชําระแกกิจการซ่ึงมิใชคาสินคาหรือบริการที่กิจการไดขายหรือใหบริการ และรายการอื่น

(ระยะส้ัน)ตามที่ไดแสดงไวขางตน

1104320197 บัญชีรายไดคางรับอื่นๆ รายไดคางรับอื่นๆ ที่กิจการไดใหบริการและกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวแตยังไมไดรับชําระทั้งที่เปน

รายไดคางรับอื่นๆ ที่ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนด ณ วันที่ในงบการเงิน

1104320198 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - อื่นๆ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับลูกหนี้อื่นๆ ซ่ึงคาดวาจะเรียกเก็บไมไดโดยถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้น

เพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้และรายไดคางรับอื่นๆ-ระยะส้ัน

1104320199 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา-ลูกหนี้หมุนเวียนและรายไดคางรับอื่น (เฉพาะ finance) จํานวนเงินที่กันไวเม่ือราคาตามบัญชีของลูกหนี้หมุนเวียนและรายไดคางรับอื่นต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืน

1105000000 1.1.5   บัญชีลูกหน้ีรอการชดใชโครงการนโยบายรัฐ   (เฉพาะ finance)

1105010101 บัญชีลูกหนี้รอการชดใชโครงการนโยบายรัฐ เงินใหกูยืมทุกประเภทแกลูกหนี้ซ่ึงกิจการ เชน ธ.ก.ส. จะไดรับการชดใชจากงบประมาณและหนวย

ราชการ โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน ลูกหนี้รอการชดใชจาก อคส. และ อตก., ลูกหนี้รอการชดใชจาก

คชก., ลูกหนี้รอการชดเชยโครงการอุทกภัย เปนตน

1106000000 1.1.6   บัญชีหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน   (เฉพาะ finance)

1106010101 บัญชีหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน-พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไท หลักทรัพยที่เปนพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยที่ซ้ือไวโดยมีสัญญาขายคืน

ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซ้ือขายพันธบัตรรัฐบาลโดยมีสัญญาวาจะซ้ือคืนหรือ

ขายคืน

1106010102 บัญชีหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน-หลักทรัพยรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยที่เปนหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่ซ้ือไวโดยมีสัญญาขายคืนตามระเบียบธนาคารแหงประเทศ

ไทยวาดวยการซ้ือขายพันธบัตรรัฐบาลโดยมีสัญญาวาจะซ้ือคืนหรือขายคืน

1107000000 1.1.7   บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น   (non-finance)

1107100000 1.1.7.10   บัญชีเงินลงทุนระยะส้ัน   (non-finance)

1107110000 1.1.7.11   บัญชีหลักทรัพยเพื่อคา, สุทธิ   (non-finance)

1107111000 1.1.7.11.10   บัญชีหลักทรัพยเพื่อคา   (non-finance)



Account Code Account NF F Description

1107111001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลที่กิจการถือไว (เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้ง

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือ

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไร

จากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

1107111003 บัญชีตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไร

จากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

1107111004 บัญชีตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดซึ่งกิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะ

ขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

1107111005 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนหลักทรัพย

เพื่อคา

1107111099 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนซ่ึงกิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายใน

อนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของเงินลงทุนดังกลาว

1107112000 1.1.7.11.20   บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย   (non-finance)

1107112001 บัญชีสวนเกินจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือกําไรสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคาอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1107112002 บัญชีสวนต่ําจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือขาดทุนสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคาอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1107113000 1.1.7.11.30   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (non-finance)

1107113001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของหลักทรัพยเพื่อคาตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1107120000 1.1.7.12   บัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย, สุทธิ   (non-finance)

1107121000 1.1.7.12.10  บัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย   (non-finance)

1107121001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลละรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลที่กิจการถือไว (เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้ง

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือ

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น)  ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและไมถือเปนตราสารหนี้ที่จะ

ถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107121003 บัญชีตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กิจการถือไวซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและไมถือเปนตราสารหนี้ที่จะ

ถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107121004 บัญชีตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดซึ่งซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการ

ตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107121005 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนหลักทรัพย

เผ่ือขาย

1107121099 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนที่กิจการถือไวซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและ

ไมถือเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107122000 1.1.7.12.20   บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย   (non-finance)

1107122001 บัญชีสวนเกินจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือกําไรสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1107122002 บัญชีสวนต่ําจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือขาดทุนสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1107123000 1.1.7.12.30   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (non-finance)

1107123001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของหลักทรัพยเผ่ือขายตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1107130000 1.1.7.13   บัญชีตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป, สุทธิ   (non-finance)

1107131000 1.1.7.13.10   บัญชีตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป   (non-finance)

1107131001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาล(เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออก

โดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือนิติบุคคลที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะ

ครบกําหนดภายใน 1 ป

1107131003 บัญชีตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบ

กําหนดภายใน 1 ป

1107131004 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่เปนตราสารหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีที่กิจการจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ป

1107131099 บัญชีอื่นๆ ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ปอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนที่กิจการตั้งใจและมี

ความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ป

1107132000 1.1.7.13.20  บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (non-finance)

1107132001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ป

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1107140000 1.1.7.14   บัญชี เงินลงทุนทั่วไป, สุทธิ   (non-finance)

1107141000 1.1.7.14.10   บัญชีเงินลงทุนทั่วไป   (non-finance)

1107141001 บัญชีตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107141002 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนเงินลงทุน

ทั่วไปที่ถือไวไมเกิน 1 ป

1107141003 เงินฝากประจํา - ที่เปนเงินลงทุนช่ัวคราว (หนวยงานภาครัฐ)

1107141004 เงินฝากประจํา - ที่เปนเงินลงทุนช่ัวคราว (บุคคลภายนอก)

1107141099 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนทั่วไปอื่นๆ-ระยะส้ันที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนที่กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107142000 1.1.7.14.20   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (non-finance)

1107142001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของเงินลงทุนทั่วไปที่ถือไวไมเกิน 1 ปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี

1107200000 1.1.7.20   บัญชีเงินลงทุนระยะส้ัน   (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

1107210000 1.1.7.21  บัญชีหลักทรัพยเพื่อคา, สุทธิ   (finance)

1107211000 1.1.7.21.10  บัญชีหลักทรัพยเพื่อคา   (finance)

1107211001 บัญชี หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลที่กิจการถือไว (เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้ง

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือ

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไร

จากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย    เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่กิจการถอืไวโดยมี

วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

1107211002 บัญชีตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขาย

ในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย     เงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-หุนกูธรรมดา(Straight Bond ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอัน

ใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย    เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-

หุนกูแปลงสภาพ(Convertible Debentures ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคต

อันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย    เงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-บญัชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะ

ขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย    เงินลงทุนในตราสาร

หนี้ภาคเอกชน-ตั๋วแลกเงิน(Bill of exchange ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายใน

อนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย      เงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Note ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่

จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในอนซึ่งจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Certificate of

Deposit) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา

1 ปเงินลงทนในตราสารหนี้ตางประเทศ-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกยืมหรือการรับซ้ือตราสาร
1107211003 บัญชีตราสารหนี้ตางประเทศ เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขาย

ในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย  เงินลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศ-หุนกูธรรมดา(Straight Bond ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคต

อันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย  เงินลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศ-หุนกูแปลงสภาพ(Convertible Debentures ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะ

ขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย  เงินลงทนุในตราสาร

หนี้ตางประเทศ-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลัก

ที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย  เงินลงทุนในตรา

สารหนี้ตางประเทศ-บัญชีตั๋วเงินคลัง(Treasury Bill ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายใน

อนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย  เงินลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศ-ตั๋วแลกเงิน(Bill of exchange ) ที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคต

อันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพยจะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะ

ครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืม

หรือการรับซ้ือตราสารโดยที่สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิต

ของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพยอางอิงที่ออกโดยบคคลอื่นแทนผกหรือผออกตราสารที่
1107211004 บัญชีตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ หลักทรัพยที่เปนหุนสามัญซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศที่กิจการถือไวโดยมี

วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

หลักทรัพยที่เปนหุนบุริมสิทธิซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศที่กิจการถือไวโดยมี

วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน(Unit trust ) ซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศที่กิจการถือ

ไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอนัใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของ

หลักทรัพย หลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ(Warrant) ซ่ึงมีการซ้ือขายใน

ตลาดซ้ือขายคลองในประเทศที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหา

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย หลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

(Derivative Warrant ) ซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศที่กิจการถือไวโดยมี

วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

หลักทรัพยที่เปนตราสารทุนอื่นๆ ซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Certificate o

1107211005 บัญชีตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ หลักทรัพยที่เปนหุนสามัญซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศที่กิจการถือไวโดยมี

วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

หลักทรัพยที่เปนหุนบุริมสิทธิซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศที่กิจการถือไวโดยมี

วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน(Unit trust ) ซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศที่กิจการถือ

ไวโดยมีวัตถปุระสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของ

หลักทรัพย หลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ(Warrant) ซ่ึงมีการซ้ือขายใน

ตลาดซ้ือขายคลองตางประเทศที่กิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหา

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย หลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

(Derivative Warrant ) ซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศที่กิจการถือไวโดยมี

วัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย

หลักทรัพยที่เปนตราสารทนุอื่นๆ ซ่ึงมีการซ้ือขายในตจะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบ

กําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืมหรือ

การรับซ้ือตราสารโดยที่สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตของ

ตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพยอางอิงที่ออกโดยบคคลอื่นแทนผกหรือผออกตราสารที่กจิการ
1107211006 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนหลักทรัพย

เพื่อคา

1107211007 บัญชี อื่นๆ เงินลงทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนซ่ึงกิจการถือไวโดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายใน

อนาคตอันใกลเพื่อหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของเงินลงทุนดังกลาว

1107212000 1.1.7.21.20   บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย   (finance)

1107212001 บัญชีสวนเกินจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือกําไรสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคาอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน



Account Code Account NF F Description

1107212002 บัญชีสวนต่ําจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือขาดทุนสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคาอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1107213000 1.1.7.21.30   บัญชี คาเผ่ือการดอยคา   (finance)

1107213001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของหลักทรัพยเพื่อคาตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1107220000 1.1.7.22   บัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย, สุทธิ   (finance)

1107221000 1.1.7.22.10   บัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย   (finance)

1107221001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลที่กิจการถือไว (เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้ง

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือ

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น)  ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ

กําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป      เงินลงทุนในหลักทรพัยรัฐวิสาหกิจที่กิจการถือไวซ่ึง

ไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107221002 บัญชีตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-พันธบัตร(Bond) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-หุนกู

ธรรมดา(Straight Bond ) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดย

กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-หุนกูแปลงสภาพ(Convertible

Debentures) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะ

ถือไวไมเกนิ 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures )

ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1

 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-ตั๋วแลกเงิน(Bill of exchange ) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา

และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Note ) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตรา

สารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-บัตรเงินฝากอัตราดอจะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืมหรือการรับซ้ือตราสารโดยที่

สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้

หรือสินทรัพยอางอิงที่ออกโดยบคคลอื่นแทนผกหรือผออกตราสารที่กจิการตั้งใจและมีความสามารถ
1107221003 บัญชี ตราสารหนี้ตางประเทศ เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-พันธบัตร(Bond) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้

ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-หุนกู

ธรรมดา(Straight Bond ) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดย

กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-หุนกูแปลงสภาพ(Convertible

Debentures) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะ

ถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures )

ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1

 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัญชีตั๋วเงินคลัง(Treasury Bill ) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา

และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศ-ตั๋วแลกเงิน(Bill of exchange ) ซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะถือจน

ครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-ตั๋วเงินอัตราดอก

เบีอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว(Floating Rate Certificate of Deposit ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบ

กําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-Credit Linked Note

 ซ่ึงเปนการใหกยืมหรือการรับซ้ือตราสารโดยที่สัญญาระบวาผใหกหรือผซ้ือตราสารเปนผรับโอน
1107221004 บัญชีตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ หลักทรัพยที่เปนหุนสามัญที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อ

คาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนหุนบุริมสิทธิที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขาย

คลองในประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปน

หนวยลงทุน(Unit trust ) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา

โดยกิจการตั้งใจจะถอืไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ

(Warrant) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการ

ตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ(Derivative Warrant ) ที่มีการซ้ือ

ขายในตลาดซ้ือขายคลองในประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1

ปหลักทรัพยที่เปนตราสารทุนอื่นๆ ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศซึ่งไมถือเปน

หลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107221005 บัญชีตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ หลักทรัพยที่เปนหุนสามัญที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพย

เพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนหุนบุริมสิทธิที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อ

ขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่

เปนหนวยลงทุน(Unit trust ) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพย

เพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุน

สามัญ(Warrant) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดย

กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ(Derivative Warrant ) ที่มี

การซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไม

เกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนตราสารทุนอื่นๆ ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือ

เปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107221006 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนหลักทรัพย

เผ่ือขาย

1107221007 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะ

ถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107222000 1.1.7.22.20   บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย   (finance)

1107222001 บัญชีสวนเกินจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือกําไรสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1107222002 บัญชีสวนต่ําจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือขาดทุนสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน



Account Code Account NF F Description

1107223000 1.1.7.22.30   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (finance)

1107223001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของหลักทรัพยเผ่ือขายตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1107230000 1.1.7.23   บัญชีตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป, สุทธิ   (finance)

1107231000 1.1.7.23.10   บัญชี ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป   (finance)

1107231001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาล(เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออก

โดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือนิติบุคคลที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะ

ครบกําหนดภายใน 1 ป   เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือ

ไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ป

1107231002 บัญชีตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจน

ครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-หุนกูธรรมดา

1107231003 บัญชี ตราสารหนี้ตางประเทศ เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจน

ครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-หุนกูธรรมดา

1107231004 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่เปนตราสารหนี้โดยจะครบกําหนดภายใน 1 ป

1107231099 บัญชีอื่นๆ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีที่กิจการจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ป

1107232000 1.1.7.23.20   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (finance)

1107232001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดภายใน 1 ป

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1107240000 1.1.7.24   เงินลงทุนทั่วไป, สุทธิ   (finance)

1107241000 1.1.7.24.10  บัญชีเงินลงทุนทั่วไป   (finance)

1107241001 บัญชีหลักทรัพยจดทะเบียน

1107241002 บัญชีหลักทรัพยตางประเทศ

1107241003 บัญชีหลักทรัพยอื่น

1107241304 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนเงินลงทุน

ทั่วไปที่ถือไวไมเกิน 1 ป

1107241405 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนทั่วไปอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนที่กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป

1107242000 1.1.7.24.20   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (finance)

1107242001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของเงินลงทุนทั่วไปที่ถือไวไมเกิน 1 ปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี

1108000000 1.1.8   บัญชีสินคาและวัสดุคงเหลือ

1108010101 บัญชีวัตถุดิบ ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่มีไวใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูป

1108010102 บัญชีสินคาระหวางผลิต ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่อยูในระหวางกระบวนการผลิตที่ผลิตใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย

1108010103 บัญชีสินคาสําเร็จรูป ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่มีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติของกิจการ

1108010104 บัญชีวัสดุคงคลัง วัตถุดิบทางออม อะไหล วัสดุอุปกรณและวัสดุส้ินเปลืองอื่นที่ถูกใชไปในการดําเนินงานของกิจการ

1108010105 บัญชีพัสดุคงคลัง พัสดุที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน เครื่องใชสํานักงาน

1108010190 บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคา สวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือและวัสดุคงเหลือ

1109000000 1.1.9   บัญชีทรัพยสินรอการขาย

1109100000 1.1.9.10   บัญชีทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้

1109100101 บัญชีอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ ทรัพยสินซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของกิจการเนื่องจากการชําระหนี้ หรือเนื่องจากกิจการได

ซ้ือทรัพยสินที่จํานองจากการขายทอดตลาดโดยคําส่ังศาล หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย รวมทั้งการ

เขาครอบครองทรัพยสินจากการใหเชาการเงินหรือการใหเชาซ้ือ

1109100102 บัญชีสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้ ทรัพยสินซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของกิจการเนื่องจากการชําระหนี้ หรือเนื่องจากกิจการไดซ้ือ

ทรัพยสินที่จํานองจากการขายทอดตลาดโดยคําส่ังศาล หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย รวมทั้งการเขา

ครอบครองทรัพยสินจากการใหเชาการเงินหรือการใหเชาซ้ือ

1109200000 1.1.9.20   บัญชีทรัพยสินรอการขายอื่นๆ

1109200101 บัญชีทรัพยสินรอการขายอื่นๆ ทรัพยสินเพื่อใชดําเนินธุรกิจหรือสําหรับพนักงานซ่ึงมิไดใชเพื่อการดังกลาวแลวรวมทั้งทรัพยสินที่ใช

ในการประกอบธุรกิจเงินทุนเพื่อการเคหะและสินทรัพยอื่นของกิจการที่จะนําออกขาย

1109300000 1.1.9.30  บัญชีคาเผ่ือการลดราคา-ทรัพยสินรอการขาย

1109300101  บัญชีคาเผ่ือการลดราคา จํานวนเงินที่กันไวสําหรับทรัพยสินรอการขายที่มีราคาตลาดลดลงหรือที่คาดวาจะขาดทุนถาจําหนาย

ทรัพยสินนั้นออกไป

1109400000 1.1.9.40   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา-ทรัพยสินรอการขาย

1109400101 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของทรัพยสินรอการขายตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการ

บัญชี

1110000000 1.1.10   บัญชีภาระของลูกคาจากการรับรอง   (เฉพาะ finance)

1110010101 บัญชีภาระของลูกคาจากการรับรอง ภาระผูกพันของลูกคาจากการที่ธนาคารรับรองตั๋วเงินเพื่อลูกคา และการรับรองอยางอื่นซ่ึงมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันที่ธนาคารตองเปนผูจายเงินตามที่ไดใหการรับรองไว

1111000000 1.1.11   บัญชีภาระของลูกคาจากการประกอบธุรกิจอื่น   (เฉพาะ finance)

1111010101  บัญชีภาระของลูกคาจากการประกอบธุรกิจอื่น ภาระผูกพันของลูกคาที่ตองสงมอบหลักทรัพยคืนใหธนาคารในกรณีที่ธนาคารนําทรัพยสินที่รับไว

เปนหลักประกันไปทําธุรกรรมอีกทอดหนึ่ง

1190000000 1.1.90   บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

1190010101 บัญชีคาใชจายรอการตัดบัญชี รายจายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมรับรูเปนคาใชจายในรอบบัญชีปจจุบันแตจะรับรูเปนคาใชจายภายใน 12 

เดือนนับจากรอบบัญชีปจจุบัน

1190010102 บัญชีคาใชจายจายลวงหนา - อื่น คาใชจายที่จายในงวดบัญชีปจจุบันหรืองวดบัญชีกอนซ่ึงกิจการยังไมไดรับบริการในปปจจุบัน แตจะ

ไดรับบริการภายใน 12 เดือนนับจากรอบบัญชีปจจุบัน



Account Code Account NF F Description

1190010103 รายไดนําสงคลังลวงหนา

1190010104 บัญชีภาษีซ้ือ

1190010105 บัญชีถูกภาษีหัก ณ ที่จาย

1190010106 บัญชีภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกําหนด

1190010198 บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

1190010199 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา-สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เฉพาะ finance) จํานวนเงินที่กันไวเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

1200000000 1.2   บัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน 

1201000000 1.2.1   บัญชีเงินฝากธนาคาร-ระยะยาว   (เฉพาะ non-finance)

1201100000 1.2.1.10   บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศ

1201110000  1.2.1.11   บัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐในประเทศ   (Trading Partner)   (เฉพาะ non-finance)

1201111000 1.2.1.11.10   บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินบาท   (Trading Partner)   (เฉพาะ non-finance)

1201111001 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201111002 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมี

ระยะเวลาเกิน 1 ป

1201111003 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลา

เกิน 1 ป

1201111099 บัญชีอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201112000 1.2.1.11.20   บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ   (Trading Partner)   (เฉพาะ non-finance)

1201112001 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาเกิน 1 ป

1201112002 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

ซ่ึงมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201112003 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาเกิน 1 ป

1201112099 บัญชีอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201113000 1.2.1.11.30   บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ   (Trading Partner)   (เฉพาะ non-finance)

1201113001 บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินฝากธนาคารในประเทศ

(หนวยงานภาครัฐ)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201120000  1.2.1.12   บัญชีเงินฝากธนาคารเอกชนในประเทศ   (External Entities)

1201121000 1.2.1.12.10   บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินบาท

1201121001 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201121002 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลา

เกิน 1 ป

1201121003 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาเกิน

1 ป

1201121099 บัญชีอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินบาทซ่ึงมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201122000 1.2.1.12.20   บัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1201122001 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาเกิน 1 ป

1201122002 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่ง

มีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201122003 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาเกิน 1 ป

1201122099 บัญชีอื่นๆ เงินฝากธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201123000 1.2.1.12.30    บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1201123001 บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินฝากธนาคารในประเทศ

(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201200000 1.2.1.20   บัญชีเงินฝากธนาคารตางประเทศ

1201200101 บัญชีเงินฝากประจํา เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทประจําที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1201200102 บัญชีเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่ง

มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1201200103 บัญชีบัตรเงินฝาก เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทบัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมี

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1201200199 บัญชีอื่นๆ เงินฝากธนาคารตางประเทศ(บุคคลภายนอก)ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป

1201300000 1.2.1.30   บัญชีปรับมูลคาเงินธนาคารตางประเทศที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

1201300101 บัญชีปรับมูลคาเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินฝากธนาคาร

ตางประเทศที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งมีระยะเวลาเกิน 1 ป

1201400000 1.2.1.40   บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (ไมมีสภาพคลอง)

1201400101 บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (หนวยงานภาครัฐ)

1201400102 บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ (บุคคลภายนอก



Account Code Account NF F Description

1216000000 TFRS 1.2.16 บัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
1216010101 TFRS บัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไดแก อสังหาริมทรัพยที่กิจการมีไวเพื่อหาประโยชนจาก

รายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่ยังไมมี

วัตถุประสงคแนนอน

1216010102 TFRS บัญชีคาเส่ือมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คาเส่ือมราคาสะสมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

1216010103 TFRS บัญชีคาเผ่ือการดอยคา - อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คาเผ่ือการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สินทรัพยตองมีการประเมินการดอยคา ตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 ปรับปรุง 2552)

1217000000 TFRS 1.2.17   บัญชีสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
1217010101 TFRS บัญชีสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการสามารถขอคืนไดในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป

1202000000 1.2.2   บัญชีลูกหน้ีไมหมุนเวียนท่ีเกิดจากรายการแลกเปลี่ยน

1202100000 1.2.2.10  บัญชีเงินใหกูระยะยาว   (เฉพาะ non-finance)

1202110101 บัญชีเงินใหกูในประเทศ-ระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ เงินใหกูในประเทศระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

1202110102 บัญชีเงินใหกูในประเทศ-ระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) เงินใหกูในประเทศระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

1202110103 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - เงินใหกูในประเทศระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับเงินใหกูในประเทศระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงคาดวาจะ

เรียกเก็บไมไดโดยถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีเงินใหกูระยะยาว

แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

1202200000 1.2.2.20   บัญชีลูกหนี้ตราสารทางการเงิน - ระยะยาว   (เฉพาะ non-finance)

1202200101 บัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพยภายใตสัญญาการขายคืน- ระยะยาว การซ้ือหลักทรัพยภายใตสัญญาการซ้ือคืนขระยะยาวโดยสัญญาวาจะมีกาซ้ือหลักทรัพยแบบเดียวกัน

หรือหลักทรัพยที่มีลักษณะใกลเคียงกันคืนในอนาคต และมีการกําหนดราคาไวดวย พรอมทั้งกําหนด

วันที่จะซ้ือคืนหรือกําหนดชวงระยะเวลาที่จะซ้ือคืน

1202200199 บัญชีลูกหนี้อื่นๆ ลูกหนี้อื่นๆ-ระยะยาวที่เกิดจากตราสารทางการเงินนอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1202300000 1.2.2.30   บัญชีลูกหนี้อื่น - ระยะยาว

1202300101 บัญชีรายไดคาเชาคางรับระยะยาว เงินที่ลูกคาคางชําระคาเชาทรัพยสินของกิจการซ่ึงกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวทั้งที่เปนคาเชาคางรับที่

ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนดชําระโดยกิจการจะไดรับชําระหนี้ภายหลัง 12 เดือนนับจากวันที่ใน

งบการเงิน

1202300102 บัญชีดอกเบี้ยคางรับระยะยาวของหนวยงาน (non finance) - หนวยงานภาครัฐ ดอกเบี้ยรับที่กิจการไดรับรูเปนรายไดจากหนวยงานภาครัฐแตยังไมไดรับชําระทั้งที่เปนดอกเบี้ยคาง

รับที่ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนดชําระโดยกิจการจะไดรับชําระหนี้ภายหลัง 12 เดือนนับจาก

วันที่ในงบการเงิน

1202300103 บัญชีดอกเบี้ยคางรับระยะยาวของหนวยงาน (non finance) - บุคคลภายนอก ดอกเบี้ยรับที่กิจการไดรับรูเปนรายไดจากบุคคลภายนอกแตยังไมไดรับชําระทั้งที่เปนดอกเบี้ยคางรับที่

ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนดชําระโดยกิจการจะไดรับชําระหนี้ภายหลัง 12 เดือนนับจากวันที่ใน

งบการเงิน

1202300104 บัญชีเงินปนผลคางรับระยะยาวของหนวยงาน - หนวยงานภาครัฐ เงินปนผลที่หนวยงานภาครัฐไดประกาศจายและกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวแตยังไมไดรับชําระโดย

กิจการจะไดรับชําระหนี้ภายหลัง 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน

1202300105 บัญชีเงินปนผลคางรับระยะยาวของหนวยงาน - บุคคลภายนอก เงินปนผลที่บุคคลภายนอกไดประกาศจายและกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวแตยังไมไดรับชําระโดย

กิจการจะไดรับชําระหนี้ภายหลัง 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน

1202300196 บัญชีลูกหนี้อื่นของหนวยงาน ลูกหนี้อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนโดยกิจการจะไดรับชําระหนี้ภายหลัง 12 เดือนนับจากวันที่

ในงบการเงิน

1202300197 บัญชีรายไดคางรับอื่นๆ รายไดคางรับอื่นๆ ที่กิจการไดใหบริการและกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวแตยังไมไดรับชําระทั้งที่เปน

รายไดคางรับอื่นๆ ที่ยังไมไดรับเงินหรือยังไมถึงกําหนดชําระโดยกิจการจะไดรับชําระหนี้ภายหลัง 12

เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน

1202300198 บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-อื่นๆ จํานวนเงินที่กันไวสําหรับลูกหนี้และรายไดคางรับอื่นๆ ซ่ึงคาดวาจะเรียกเก็บไมไดโดยถือเปนบัญชี

ปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้และรายไดคางรับอื่นๆ - ระยะยาว

1202300199 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา-ลูกหนี้อื่น (เฉพาะ finance) จํานวนเงินที่กันไวเม่ือราคาตามบัญชีของลูกหนี้อื่น-ระยะยาวต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

1203000000 1.2.3   บัญชีเงินลงทุนระยะยาว

1203100000 1.2.3.10   บัญชีเงินลงทุนระยะยาว   (เฉพาะ non-finance)

1203110000 1.2.3.11   หลักทรัพยเผ่ือขาย, สุทธิ   (เฉพาะ non-finance)

1203111000 1.2.3.11.10   หลักทรัพยเผ่ือขาย   (เฉพาะ non-finance)

1203111001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลที่กิจการถือไว (เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้ง

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือ

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจน

ครบกําหนด

1203111003 บัญชีตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

1203111004 บัญชีตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดซึ่งกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตรา

สารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

1203111005 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนหลักทรัพย

เผ่ือขายระยะยาว

1203111099 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนซ่ึงกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสาร

หนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

1203112000 1.2.3.11.20    บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย   (เฉพาะ non-finance)

1203112001 บัญชีสวนเกินจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือกําไรสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1203112002 บัญชีสวนต่ําจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือขาดทุนสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1203113000 1.2.3.11.30   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (เฉพาะ non-finance)

1203113001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของหลักทรัพยเผ่ือขายระยะยาวตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี

1203120000 1.2.3.12   ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด, สุทธิ   (เฉพาะ non-finance)



Account Code Account NF F Description

1203121000 1.2.3.12.10  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด   (เฉพาะ non-finance)

1203121001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาล(เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออก

โดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือนิติบุคคลที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะ

ครบกําหนดเกินกวา 1 ป

1203121003 บัญชีตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบ

กําหนดเกินกวา 1 ป

1203121004 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่เปนตราสารหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีที่กิจการจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ป

1203121099 บัญชีอื่นๆ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนที่กิจการตั้งใจและมี

ความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ป

1203122000 1.2.3.12.20   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (เฉพาะ non-finance)

1203122001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1

ปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1203130000 1.2.3.13  บัญชีเงินลงทุนทั่วไป, สุทธิ   (เฉพาะ non-finance)

1203131000 1.2.3.13.10   บัญชีเงินลงทุนทั่วไป   (เฉพาะ non-finance)

1203131001 บัญชีตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป

1203131002 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนเงินลงทุน

ทั่วไปที่ถือไวเกิน 1 ป

1203131003 บัญชีเงินฝากประจํา (เงินลงทุฯ)

1203131099 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนทั่วไปอื่นๆ-ระยะยาวที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป

1203132000  1.2.3.13.30   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (เฉพาะ non-finance)

1203132001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของเงินลงทุนทั่วไปที่ถือไวเกิน 1 ปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี

1203200000 1.2.3.20   บัญชีเงินลงทุนระยะยาว   (เฉพาะ finance)

1203210000 1.2.3.21  บัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย, สุทธิ   (เฉพาะ finance)

1203211000 1.2.3.21.10   บัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย   (เฉพาะ finance)

1203211001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลที่กิจการถือไว (เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้ง

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือ

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น)   ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจน

ครบกําหนด   เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่กจิการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบกําหนด

1203211002 บัญชีตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสาร

หนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-หุนกูธรรมดา(Straight Bond ) ที่กิจการ

ตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-

หุนกูแปลงสภาพ(Convertible Debentures ) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือ

จนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures ) ที่

กิจการตั้งใจจะถือไวเกนิ 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-ตั๋วแลกเงิน(Bill of exchange ) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือ

จนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Note )

ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Certificate of Deposit ) ที่กิจการตั้งใจจะ

ถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit

Linked Note ซ่ึงเปนการใจะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืมหรือการรับซ้ือตราสารโดยที่สัญญาระบุ

วาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิตของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือ

สินทรัพยอางอิงที่ออกโดยบคคลอื่นแทนผกหรือผออกตราสารที่กจิการตั้งใจและมีความสามารถทีจ่ะ
1203211003 บัญชีตราสารหนี้ตางประเทศ เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสาร

หนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-หุนกูธรรมดา(Straight Bond ) ที่กิจการ

ตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศ-หุนกูแปลงสภาพ(Convertible Debentures ) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตรา

สารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate

Debentures) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ตางประเทศ-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures ) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป

และมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัญชีตั๋วเงินคลัง

(Treasury Bill ) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ตางประเทศ-ตั๋วแลกเงิน(Bill of exchange ) ที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปและมิใชตราสาร

หนี้ที่จะถือจนครบกาํหนดเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating

Rate Note ) ที่กิอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัตรเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Certificate of Deposit ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือ

ไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-Credit

Linked Note ซ่ึงเปนการใหกยืมหรือการรับซ้ือตราสารโดยที่สัญญาระบวาผใหกหรือผซ้ือตราสารเปน
1203211004 บัญชีตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ หลักทรัพยที่เปนหุนสามัญที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน

 1 ปหลักทรัพยที่เปนหุนบุริมสิทธิที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศโดยกิจการตั้งใจจะ

ถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน(Unit trust ) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศ

โดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ

(Warrant) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพย

ที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ(Warrant) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองใน

ประเทศโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ(Derivative

Warrant) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่

เปนตราสารทุนอื่นๆ ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองในประเทศโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป



Account Code Account NF F Description

1203211005 ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ หลักทรัพยที่เปนหุนสามัญที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพย

เพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนหุนบุริมสิทธิที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขาย

คลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปน

หนวยลงทุน(Unit trust ) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อ

คาโดยกิจการตั้งใจจะถอืไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ

(Warrant) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการ

ตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ(Warrant) ที่มีการ

ซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1

 ปหลักทรัพยที่เปนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ(Derivative Warrant ) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขาย

คลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปหลักทรัพยที่เปนตรา

สารทุนอื่นๆ ที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายคลองตางประเทศซึ่งไมถือเปนหลักทรจะถือไวจนครบ

กําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกว

1203211006 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนหลักทรัพย

เผ่ือขาย

1203211007 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนซ่ึงไมถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและตราสารหนี้ที่จะ

ถือจนครบกําหนดโดยกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป

1203212000 1.2.3.21.20 บัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย   (เฉพาะ finance)

1203212001 บัญชีสวนเกินจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือกําไรสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1203212002 บัญชีสวนต่ําจากการปรับมูลคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือขาดทุนสุทธิที่ยังไมไดเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผ่ือขายอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

1203213000 1.2.3.21.30 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา   (เฉพาะ finance)

1203213001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของหลักทรัพยเผ่ือขายตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1203220000 1.2.3.22   บัญชีตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด, สุทธิ

1203221000 1.2.3.22.10   บัญชีตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

1203221001 บัญชีหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาล(เชน ตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร  หรือตราสารอื่น  รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออก

โดยรัฐบาลไทย  องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนจังหวัด  องคการของรัฐ หรือนิติบุคคลที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะ

ครบกําหนดเกินกวา 1 ป      เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะ

ถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ป

1203221002 บัญชีตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจน

ครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-หุนกูธรรมดา

(Straight Bond ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนด

เกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-หุนกูแปลงสภาพ(Convertible Debentures ) ที่กิจการ

ตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ภาคเอกชน-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures ) ที่กิจการตั้งใจและมี

ความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชน-ตั๋วแลกเงิน(Bill of exchange ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนด

ไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

(Floating Rate Note ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบ

กําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating

Rate Certificate of Deposit ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะ

ครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกูยืม

หรือการรับซ้ือตราสารโดยที่สัญญาระบุวาผูใหกูหรือผูซ้ือตราสารเปนผูรับโอนความเส่ียงดานเครดิต

ของตราสารแสดงสิทธิในหนี้หรือสินทรัพยอางอิงที่ออกโดยบคคลอื่นแทนผกหรือผออกตราสารที่
1203221003 บัญชีตราสารหนี้ตางประเทศ เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-พันธบัตร(Bond) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจน

ครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-หุนกูธรรมดา

(Straight Bond ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนด

เกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-หุนกูแปลงสภาพ(Convertible Debentures ) ที่กิจการ

ตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ตางประเทศ-บัญชีหุนกูดอยสิทธิ(Subordinate Debentures ) ที่กิจการตั้งใจและมี

ความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศ-บัญชีตั๋วเงินคลัง(Treasury Bill ) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบ

กําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-ตั๋วแลกเงิน(Bill of

exchange) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกิน

กวา 1 ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Note ) ที่

กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกาํหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ปเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ-บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate Certificate of

Deposit) ที่กิจการตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา

1 ปเงินลงทนในตราสารหนี้ตางประเทศ-Credit Linked Note ซ่ึงเปนการใหกยืมหรือการรับซ้ือตราสาร
1203221004 บัญชี เงินลงทุนในลูกหนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้ที่เปนตราสารหนี้โดยจะครบกําหนดเกินกวา 1 ป

1203221005 บัญชี อื่นๆ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีที่กิจการจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่

จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1 ป

1203222000 1.2.3.22.20   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา

1203222001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดซ่ึงจะครบกําหนดเกินกวา 1

ปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1203230000 1.2.3.23  บัญชีเงินลงทุนทั่วไป, สุทธิ

1203231000 1.2.3.23.10   บัญชีเงินลงทุนทั่วไป เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งกิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ปขึ้นไป

1203231001 หลักทรัพยจดทะเบียน



Account Code Account NF F Description

1203231002 หลักทรัพยตางประเทศ

1203231003 หลักทรัพยอื่น

1203231301 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ ลูกหนี้ที่กิจการรับโอนมาที่เขาขายเปนการซ้ือตามหลักการบัญชีซ่ึงกิจการจัดประเภทเปนเงินลงทุน

ทั่วไปที่ถือไวเกินกวา 1 ป

1203231401 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนทั่วไปอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกินกวา 1 ป

1203232000 1.2.3.23.20   บัญชีคาเผ่ือการดอยคา

1203232001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของเงินลงทุนทั่วไปที่ถือไวเกินกวา 1 ปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี

1204000000 1.2.4   บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม

1204100000 1.2.4.10   บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย

1204100101 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย-หุนสามัญ เงินลงทุนในรูปของหุนสามัญที่ทําใหกิจการสามารถควบคุมบริษัทที่เขาไปลงทุนโดยมีอํานาจในการ

กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตางๆ

1204100102 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย-หุนบุริมสิทธิ เงินลงทุนในรูปของหุนบุริมสิทธิที่ทําใหกิจการสามารถควบคุมบริษัทที่เขาไปลงทุนโดยมีอํานาจใน

การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรม

ตางๆ

1204100190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐาน

การบัญชี

1204200000 1.2.4.20   บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม

1204200101 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม-หุนสามัญ เงินลงทุนในรูปของหุนสามัญที่ทําใหกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทที่ไปลงทุนโดยมี

อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ

กิจการแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว

1204200102 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม-หุนบุริมสิทธิ เงินลงทุนในรูปของหุนบุริมสิทธิที่ทําใหกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทที่ไปลงทุน

โดยมีอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน

ของกิจการแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว

1204200190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่ตั้งไวเผ่ือการเส่ือมคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐาน

การบัญชี

1205000000 1.2.5   บัญชีเงินลงทุนในกิจการรวมคาและอื่นๆ

1205010101 บัญชีเงินลงทุนในกิจการรวมคา เงินลงทุนในกิจการรวมคา

1205010199 บัญชีอื่นๆ เงินลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

1206000000 1.2.6   บัญชีท่ีดิน

1206010101 บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ที่ดินที่กิจการเปนผูถือกรรมสิทธิ์ และกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบัญชี

1206010201 บัญชีที่ดินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน ที่ดินภายใตสัญญาเชาทางการเงินซ่ึงกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบัญชี

1206010301 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1206010302 บัญชีสวนตีราคาลด สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1206010303 บัญชีสวนปรับปรุงที่ดิน

1206010304 บัญชีสวนปรับปรุงที่ดิน - คาเส่ือมราคาสะสม

1206010305 ที่ดิน ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1206010390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของที่ดินตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1206010390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1207000000 1.2.7   บัญชีอาคาร

1207010101 บัญชีอาคาร อาคารที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานมากกวา 1 รอบบัญชี

1207010102 บัญชีอาคาร - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของอาคารสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1207010201 บัญชีอาคารภายใตสัญญาเชาทางการเงิน อาคารภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานมากกวา 1 รอบบัญชี

1207010202 บัญชีอาคารภายใตสัญญาเชาทางการเงิน- คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของอาคารภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตาม

มาตรฐานการบัญชี

1207010301 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1207010302 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม - คาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1207010303 บัญชีสวนตีราคาลด สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1207010304 บัญชีสวนตีราคาลด - คาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1207010305 บัญชีอาคาร ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1207010306 บัญชีอาคาร - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1207010390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของอาคารตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1207010391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1208000000 1.2.8   บัญชีโรงงาน

1208010101 บัญชีโรงงาน โรงงานที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานมากกวา 1 รอบบัญชี

1208010102 บัญชีโรงงาน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของโรงงานสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1208010201 บัญชีโรงงานภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โรงงานภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานมากกวา 1 รอบ

บัญชี

1208010202 บัญชีโรงงานภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของโรงงานภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตาม

มาตรฐานการบัญชี

1208010301 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1208010302 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม - คาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1208010303 บัญชีสวนตีราคาลด สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1208010304 บัญชีสวนตีราคาลด - คาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด



Account Code Account NF F Description

1208010305 บัญชีโรงงาน ภายใตสัญญารวมการงาน (สัมปทาน)

1208010306 บัญชีโรงงาน - คาเส่ือมราคาสะสม สัมปทาน

1208010390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของโรงงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1208010391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1209000000 1.2.9   บัญชีส่ิงปลูกสรางอื่น รายละเอียดจะถูกเก็บไวในระบบสินทรัพยถาวร

1209900101 บัญชีส่ิงปลูกสรางอื่น ส่ิงปลูกสรางอื่นที่นอกเหนือจากอาคาร, โรงงาน โดยกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน

มากกวา 1 รอบบัญชี

1209900102 บัญชีส่ิงปลูกสรางอื่น - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของส่ิงปลูกสรางอื่นสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1209900201 บัญชีส่ิงปลูกสรางอื่น - ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน ส่ิงปลูกสรางอื่นที่นอกเหนือจากอาคาร, โรงงานโดยอยูภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่กิจการมีไวเพื่อ

ใชประโยชนในการดําเนินงานมากกวา 1 รอบบัญชี

1209900202 บัญชีส่ิงปลูกสรางอื่น - ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของส่ิงปลูกสรางอื่นภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคา

เส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1209900301 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1209900302 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม - คาเส่ือมราคาสะสม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1209900303 บัญชีสวนตีราคาลด คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1209900304 บัญชีสวนตีราคาลด - คาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1209900305 บัญชีส่ิงปลูกสรางอื่น ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1209900306 บัญชีส่ิงปลูกสรางอื่น - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1209900390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของส่ิงปลูกสรางอื่นตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1209900391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1210000000 1.2.10   บัญชีสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา

1210010101 บัญชีสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา สวนที่ปรับปรุงเพิ่มจากอาคารที่เชาซ่ึงกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนอื่นๆ มากกวา 1 รอบบัญชีโดยรวม

สวนที่มีการประเมินราคาทั้งการตีราคาเพิ่ม/ลด

1210010102 บัญชีสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา - คาตัดจําหนายสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาดยรวมถึงคาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการ

ประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม/ลด

1210010190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชาตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี

1211000000 1.2.11   บัญชีครุภัณฑ

1211010000 1.2.11.01   บัญชีครุภัณฑสํานักงาน

1211010101 บัญชีครุภัณฑสํานักงาน อุปกรณสํานักงานที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบบัญชี

1211010102 บัญชีครุภัณฑสํานักงาน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑสํานักงานสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1211010201 บัญชีครุภัณฑสํานักงาน ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน อุปกรณสํานักงานภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบบัญชี

1211010202 บัญชีครุภัณฑสํานักงาน ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑสํานักงานภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคา

เส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1211010203 บัญชีครุภัณฑสํานักงาน ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1211010204 บัญชีครุภัณฑสํานักงาน - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1211010390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของครุภัณฑสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1211010391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1211020000 1.2.11.02   บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1211020101 บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง อุปกรณขนสงและยานพาหนะ ไดแก ยานยนต รถลาก รถพวง เรือยนต รถไฟ ยานลําเลียง เครื่องบิน

จักรยานยนต เปนตน โดยกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบัญชี

1211020102 บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑยานพาหนะและขนสงสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตาม

มาตรฐานการบัญชี

1211020201 บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน อุปกรณขนสงและยานพาหนะภายใตสัญญาเชาทางการเงิน ไดแก ยานยนต รถลาก รถพวง เรือยนต

รถไฟ ยานลําเลียง เครื่องบิน จักรยานยนต เปนตน โดยกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบป

บัญชี

1211020202 บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑยานพาหนะและขนสงภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใช

วิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1211020203 บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1211020204 บัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง สัปทาน

1211020390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของครุภัณฑยานพาหนะและขนสงตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี

1211020391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1211030000 1.2.11.03   บัญชีครุภัณฑโรงงาน

1211030101 บัญชีครุภัณฑโรงงาน อุปกรณโรงงานที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบบัญชี

1211030102 บัญชีครุภัณฑโรงงาน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑโรงงานสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1211030201 บัญชีครุภัณฑโรงงาน - ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน อุปกรณโรงงานภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบบัญชี

1211030202 บัญชีครุภัณฑโรงงาน ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑโรงงานภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคา

เส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1211030301 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1211030302 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม - คาเส่ือมราคาสะสม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1211030303 บัญชีสวนตีราคาลด คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม



Account Code Account NF F Description

1211030304 บัญชีสวนตีราคาลด - คาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1211030305 บัญชีครุภัณฑโรงงาน  ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1211030306 บัญชีครุภัณฑโรงงาน - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1211030390 คาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของครุภัณฑโรงงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1211030391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1211040000 1.2.11.04   บัญชีคอมพิวเตอร

1211040101 บัญชีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่กิจการมีไวใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบัญชี

1211040102 บัญชีคอมพิวเตอร - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของคอมพิวเตอรสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1211040201 บัญชีคอมพิวเตอร ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่กิจการมีไวใชประโยชนมากกวา 1

 รอบปบัญชี

1211040202 บัญชีคอมพิวเตอร ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของคอมพิวเตอรภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือม

ตามมาตรฐานการบัญชี

1211040203 บัญชีคอมพิวเตอร  ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1211040204 บัญชีคอมพิวเตอร - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1211040390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของคอมพิวเตอรตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1211040391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1211900000 1.2.11.90   บัญชีครุภัณฑอื่น

1211900101 บัญชีครุภัณฑอื่น อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชอื่นๆ ที่นอกเหนือจากครุภัณฑซ่ึงแสดงไวขางตนโดยกิจการคาดวาจะ

ใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบัญชี

1211900102 บัญชีครุภัณฑอื่น - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑอื่นสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1211900201 บัญชีครุภัณฑอื่น ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชอื่นๆ ที่นอกเหนือจากครุภัณฑซ่ึงแสดงไวขางตนตามสัญญาเชาทาง

การเงินโดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบัญชี

1211900202 บัญชีครุภัณฑอื่น ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของครุภัณฑอื่นภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือม

ตามมาตรฐานการบัญชี

1211900203 บัญชีครุภัณฑอื่น  ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1211900204 บัญชีครุภัณฑอื่น - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1211900390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของครุภัณฑอื่นตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1211900391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1212000000 1.2.12   บัญชีสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน

1212010000 1.2.12.01   บัญชีถนน

1212010101 บัญชีถนน สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานประเภทถนน และโครงขายการจราจรทางบกเพื่อใชในการสัญจรของ

สาธารณชน

1212010102 บัญชีถนน  - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของถนนสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1212010103 บัญชีถนน  ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1212010104 บัญชีถนน  - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1212010190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของถนนตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1212010191 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1212020000 1.2.12.02   บัญชีสะพาน

1212020101 บัญชีสะพาน สินทรัพยพื้นฐานที่สรางขึ้นเพื่อเช่ือมตอโครงขายการจราจรทางบกในการขามทางเดินน้ําขนาดใหญ

1212020102 บัญชีสะพาน  - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของสะพานสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1212020103 บัญชีสะพาน    ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1212020104 บัญชีสะพาน  - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1212020190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสะพานตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1212020191 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1212030000 1.2.12.03   บัญชีเขื่อน

1212030101 บัญชีเขื่อน สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานที่สรางขึ้นขวางกั้นลําน้ําธรรมชาติ  ที่กักเก็บน้ําไวใชทั้งเพื่อการ

ชลประทาน และเพื่อประโยชนอื่นใดนอกจากการชลประทาน

1212030102 บัญชีเขื่อน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของเขื่อนสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1212030103 บัญชีเขื่อน     ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1212030104 บัญชีเขื่อน - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1212030190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของเขื่อนตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1212030191 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1212040000 1.2.12.04   บัญชีอางเก็บน้ํา

1212040101 บัญชีอางเก็บน้ํา สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานที่สรางขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําไวใชทั้งเพื่อการชลประทาน และเพื่อประโยชน

อื่นใดนอกจากการชลประทาน

1212040102 บัญชีอางเก็บน้ํา  - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของอางเก็บน้ําสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1212040103 บัญชีอางเก็บน้ํา     ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1212040104 บัญชีอางเก็บน้ํา  - คาเส่ือมราคาสะสม สัปทาน

1212040190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของอางเก็บน้ําตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1212040191 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน
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1212900000 1.2.12.90   บัญชีสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น

1212900101 บัญชีสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

1212900102 บัญชีสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น  - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่นสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตาม

มาตรฐานการบัญชี

1212900103 บัญชีสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น    ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1212900104 บัญชีสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่น  - คาเส่ือมราคาสะสม  สัปทาน

1212900190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินท่ีกันไวเผ่ือการเสื่อมคาของสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1212900191 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา สัปทาน

1213000000 1.2.13   บัญชีสินทรัพยถาวรอื่น

1213010000 1.2.13.01   บัญชีสินทรัพยถาวรหลัก

1213010101 สินทรัพยถาวรหลัก สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ

1213010102 บัญชีสินทรัพยถาวรหลัก - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของสินทรัพยถาวรหลักสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1213010201 บัญชีสินทรัพยถาวรหลัก - ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการดําเนินของกิจการภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

1213010202 บัญชีสินทรัพยถาวรหลัก ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของสินทรัพยถาวรหลักภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการคิดคา

เส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1213010301 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1213010302 บัญชีสวนตีราคาเพิ่ม - คาเส่ือมราคาสะสม สวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1213010303 บัญชีสวนตีราคาลด คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาเพิ่ม

1213010304 บัญชีสวนตีราคาลด - คาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาสะสมของสวนที่มีการประเมินราคาของทรัพยสินโดยมีการตีราคาลด

1213010305 สินทรัพยถาวรหลัก    ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1213010306 บัญชีสินทรัพยถาวรหลัก - คาเส่ือมราคาสะสม  สัปทาน

1213010390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสินทรัพยถาวรหลักตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการ

บัญชี

1213010391 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา  สัปทาน

1213900000 1.2.13.90   บัญชีสินทรัพยถาวรอื่น

1213900101 บัญชีสินทรัพยถาวรอื่น สินทรัพยถาวรอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนซ่ึงกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบปบัญชี

1213900102 บัญชีสินทรัพยถาวรอื่น - คาเส่ือมราคาสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของสินทรัพยถาวรอื่นสะสมโดยใชวิธีการคิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1213900103 บัญชีสินทรัพยถาวรอื่น    ภายใตสัญญารวมการงาน (สัปทาน)

1213900104 บัญชีสินทรัพยถาวรอื่น - คาเส่ือมราคาสะสม  สัปทาน

1213900190 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสินทรัพยถาวรอื่นตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1213900191 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา  สัปทาน

1214000000 1.2.14   บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน

1214010000 1.2.14.01   บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร

1214010101 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1 รอบบัญชี

1214010102 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร  - คาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอรสะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214010201 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนมากกวา 1

รอบบัญชี

1214010202 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร  ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาตัดจําหนายสะสม การปนมูลคาเส่ือมสภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรภายใตสัญญาเชาทางการเงินสะสมโดยใชวิธีการ

คิดคาเส่ือมตามมาตรฐานการบัญชี

1214020000 1.2.14.02   บัญชีคาความนิยม

1214020101 บัญชีคาความนิยม ความสามารถในการหารายไดมากกวากิจการที่อยูในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันโดยคาความนิยมจะ

เกิดขึ้นเม่ือมีการซ้ือกิจการมและมีการกําหนดคาความนิยมขึ้นจากการซ้ือกิจการนั้น

1214020102 บัญชีคาความนิยม  - คาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายคาความนิยมสะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214029001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของคาความนิยมตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1214030000 1.2.14.03  บัญชีลิขสิทธิ์

1214030101 บัญชีลิขสิทธิ์ สิทธิที่กิจการไดรับแตเพียงผูเดียวในการทําซํ้า/ดัดแปลง/ เผยแพรโดยกิจการไดรับสิทธิดังกลาวจาก

การให/โอน/ขายผลงานที่ผูสรางสรรคไดจัดทําขึ้น

1214030102 บัญชีลิขสิทธิ์  - คาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายลิขสิทธิ์สะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214039001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของลิขสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1214040000 1.2.14.04   บัญชีสิทธิบัตร

1214040101 บัญชีสิทธิบัตร หนังสือที่กิจการไดรับเพื่อคุมครองการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑที่จัดทําขึ้น

1214040102 บัญชีสิทธิบัตร  - คาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายสิทธิบัตรสะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214049001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสิทธิบัตรตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1214050000 1.2.14.05   บัญชีเครื่องหมายการคา

1214050101 บัญชีเครื่องหมายการคา เครื่องหมายหรือช่ือที่ใชเพื่อแสดงใหเห็นวาสินคาของกิจการแตกตางกับสินคาของผูอื่น

1214050102 บัญชีเครื่องหมายการคา  - คาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายเครื่องหมายการคาสะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214059001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของเครื่องหมายการคาตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1214060000 1.2.14.06   บัญชีสัมปทาน



Account Code Account NF F Description

1214060101 บัญชีสัมปทาน คาธรรมเนียมเริ่มแรกที่ผูรับสิทธิไดจายใหแกผูใหสิทธิสําหรับสัญญาที่ผูรับสิทธิไดรับเพื่อสิทธิในการ

ดําเนินธุรกิจและใชช่ือตามที่ไดตกลงกันไว

1214060102 บัญชีสัมปทาน  - คาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายสัมปทานสะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214069001 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสัมปทานตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1214070000 1.2.14.07   บัญชีสิทธิการเชา

1214070101 บัญชีสิทธิการเชา รายจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิการเชาทรัพยสิน ที่ใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ บานพัก

พนักงานและลูกจาง รวมทั้งคาดัดแปลงและปรับปรุงที่ดินและอาคารที่เชา

1214070102 บัญชีคาตัดจําหนายสะสม-สิทธิการเชา การตัดจําหนายสิทธิการเชาสะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214070103 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสิทธิการเชาตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1214900000 1.2.14.90  บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

1214900101 บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

1214900102 บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - คาตัดจําหนายสะสม การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสะสมตามมาตรฐานการบัญชี

1214900201 บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

1214900202 บัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - คาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นภายใตสัญญาเชาทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

1214900390 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา จํานวนเงินที่กันไวเผ่ือการเส่ือมคาของสินทรัพยถาวรอื่นตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

1215000000 1.2.15   บัญชีงานระหวางกอสราง

1215010101 บัญชีงานระหวางกอสราง สินทรัพยถาวรที่อยูในระหวางกอสรางหรือติดตั้งโดยยังไมพรอมที่จะใชงานได

1290000000 1.2.90   บัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

1290010101 บัญชีคาใชจายรอการตัดบัญชี  - ระยะยาว รายจายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมรับรูเปนคาใชจายในรอบบัญชีปจจุบันแตจะรับรูเปนคาใชจายภายหลัง 12 

เดือนนับจากรอบบัญชีปจจุบัน

1290010102 บัญชีคาใชจายจายลวงหนาอื่น - ระยะยาว คาใชจายที่จายในงวดบัญชีปจจุบันหรืองวดบัญชีกอนซ่ึงกิจการยังไมไดรับบริการในปปจจุบัน แตจะ

ไดรับบริการภายหลัง 12 เดือนนับจากรอบบัญชีปจจุบัน

1290010198 บัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  - ระยะยาว สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

1290010199 บัญชีคาเผ่ือการดอยคา-สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น จํานวนเงินที่กันไวเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

2000000000 2.   บัญชีหน้ีสิน

2100000000 2.1   บัญชีหน้ีสินหมุนเวียน

2101000000 2.1.1   บัญชีเจาหน้ี 

2101100000 2.1.1.10  บัญชีเจาหนี้การคา   (เฉพาะ non-finance)

2101110000  2.1.1.11   บัญชีเจาหนี้การคาในประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

2101110101 บัญชีเจาหนี้การคาในประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (หนวยงานภาครัฐ) เงินที่คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ-ในประเทศ)

โดยรวมถึงตั๋วเงินจายที่ออกใหเพื่อชําระสินคาหรือบริการดังกลาว

2101110102 บัญชีเจาหนี้การคาในประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (บุคคลภายนอก) เงินที่คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก-ในประเทศ)

โดยรวมถึงตั๋วเงินจายที่ออกใหเพื่อชําระสินคาหรือบริการดังกลาว

2101120000   2.1.1.12   บัญเจาหนี้การคาตางประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

2101120101 บัญชีเจาหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (หนวยงานภาครัฐ) เงินที่คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ-ตางประเทศ)

โดยรวมถึงตั๋วเงินจายที่ออกใหเพื่อชําระสินคาหรือบริการดังกลาว

2101120102 บัญชีปรับมูลคาเจาหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (หนวยงานภาครัฐ) บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเจาหนี้การคาตางประเทศ-

กิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

2101120103 บัญชีเจาหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (บุคคลภายนอก) เงินที่คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก-ตางประเทศ)

โดยรวมถึงตั๋วเงินจายที่ออกใหเพื่อชําระสินคาหรือบริการดังกลาว

2101120104 บัญชีปรับมูลคาเจาหนี้การคาตางประเทศ -กิจการที่เกี่ยวของกัน (บุคคลภายนอก) บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเจาหนี้การคาตางประเทศ-

กิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

2101200000 2.1.1.20   บัญชีเจาหนี้อื่น

2101200102 บัญชีบําเหน็จบํานาญคางจาย เงินบําเหน็จจายที่กิจการยังมิไดชําระใหแกพนักงาน

2101200103 บัญชีเงินทุนเลี้ยงชีพคางจาย เงินสะสมของพนักงานที่หักจากเงินเดือนและคาจางรวมถึงเงินสวนที่กิจการจายสมทบตามที่กําหนด

2101200199 บัญชีเจาหนื้อื่น เจาหนี้อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

2102000000 2.1.2   บัญชีคาใชจายคางจาย

2102010000 2.1.2.1   บัญชีภาษีเงินไดคางจาย

2102010101 บัญชีภาษีเงินไดคางจาย ในระยะเวลา 12 เดือน ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่กิจการคางชําระ

2102020000 2.1.2.2   บัญชีดอกเบี้ยคางจาย

2102020101 บัญชีดอกเบี้ยคางจายหนวยงานภาครัฐ ดอกเบี้ยจายใหแกหนวยงานภาครัฐที่ยังไมถึงกําหนดชําระแตกิจการถือเปนคาใชจายในรอบบัญชีนั้น

และดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดจายแลวแตยังไมไดชําระคืน

2102020102 บัญชีดอกเบี้ยคางจายบุคคลภายนอก ดอกเบี้ยจายใหแกบุคคลภายนอกที่ยังไมถึงกําหนดชําระแตกิจการถือเปนคาใชจายในรอบบัญชีนั้น

และดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดจายแลวแตยังไมไดชําระคืน

2102030000 2.1.2.3   บัญชีเงินปนผลคางจาย

2102030101 บัญชีเงินปนผลคางจายหนวยงานภาครัฐ หนี้สินที่ยังไมไดจายชําระไมวาจะเปนในรูปเงินสดปนผลหรือสินทรัพยที่ตองจายคืนใหแกผูเปน

เจาของ(หนวยงานภาครัฐ)ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือกิจการไดประกาศจายและยีงมิไดจายจริง

2102030102 บัญชีเงินปนผลคางจายบุคคลภายนอก หนี้สินที่ยังไมไดจายชําระไมวาจะเปนในรูปเงินสดปนผลหรือสินทรัพยที่ตองจายคืนใหแกผูเปน

เจาของ(บุคคลภายนอก)ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือกิจการไดประกาศจายและยีงมิไดจายจริง

2102040000 2.1.2.4   บัญชีคาใชจายคางจายอื่น

2102040101 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - อื่นๆ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่กิจการมีหนาที่จะตองหักตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรแตยังไมได

นําสงกรมสรรพากร



Account Code Account NF F Description

2102040199 บัญชีคาใชจายคางจายอื่น หนี้สินในสวนของคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

2103000000 2.1.3   บัญชีรายไดรับลวงหนา

2103010199 บัญชีรายไดอื่นรับลวงหนา เงินที่กิจการไดรับชําระจากลูกคาแลวโดยเปนรายไดของกิจการในรอบปบัญชีถัดไป

2104000000 2.1.4   บัญชีรายไดรอนําสงคลัง

2104010101 บัญชีรายไดรอนําสงคลัง รายไดของกิจการรอนําสงคลัง

2105000000 2.1.5   บัญชีหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน

2105010101 บัญชีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาเพื่อซ้ือที่เกิดขึ้นจากการโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่ให

เชาจากผูใหเชาไปยังผูเชาโดยเปนหนี้สินที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน

2106000000 2.1.6   บัญชีรายไดรอการรับรู

2106010101 บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและหนวยงานรอการรับรู - ระยะส้ัน

2106010199 บัญชีรายไดรอการรับรูอื่น เงินที่กิจการไดรับชําระจากลูกคาแลวโดยเปนรายไดของกิจการในรอบปบัญชีถัดไป

2107000000 2.1.7   บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   (เฉพาะ non-finance) 

2107100000 2.1.7.10   บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี   (เฉพาะ non-finance)

2107110000 2.1.7.11   บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีในประเทศ    (เฉพาะ non-finance)

2107111000  2.1.7.11.10   บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีในประเทศ จากสถาบันการเงินของรัฐ   (Trading Partner)    (เฉพาะ non-finance)

2107111001 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีที่เปนสกุลเงินบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ที่เปนสกุลเงินบาท

2107111002 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107111003 บัญชีปรับมูลคาเงินเบิกเกินบัญชีที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินเบิกเกินบัญชีใน

ประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107112000 2.1.7.11.20   บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีในประเทศ จากสถาบันการเงินของเอกชน  (External Entities)   (เฉพาะ non-finance)

2107112001 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีที่เปนสกุลเงินบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินบาท

2107112002 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในประเทศ(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107112003 บัญชีปรับมูลคาเงินเบิกเกินบัญชีที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินเบิกเกินบัญชีใน

ประเทศ(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107120000 2.1.7.12   บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีตางประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

2107120101 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีตางประเทศ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารตางประเทศ

2107120102 บัญชีปรับมูลคาเงินเบิกเกินบัญชีที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินเบิกเกินบัญชี

ตางประเทศ

2107200000 2.1.7.20   บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   (เฉพาะ non-finance)

2107210000 2.1.7.21   บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินในประเทศ    (เฉพาะ non-finance)

2107211000 2.1.7.21.10   บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินของรัฐในประเทศ   (Trading Partner)   (เฉพาะ non-finance)

2107211001 บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินบาท เงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ) ที่เปนสกุลเงินบาท

2107211002 บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ) ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107211003 บัญชีปรับมูลคาเงินเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูระยะส้ันจากสถาบัน

การเงินในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107212000 2.1.7.21.20   บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินของเอกชนในประเทศ   (External Entities)   (เฉพาะ non-finance)

2107212001 บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินบาท เงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินในประเทศ(บุคคลภายนอก) ที่เปนสกุลเงินบาท

2107212002 บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินในประเทศ(บุคคลภายนอก) ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107212003 บัญชีปรับมูลคาเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูระยะส้ันจากสถาบัน

การเงินในประเทศ(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2107220000 2.1.7.22   บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินตางประเทศ    (เฉพาะ non-finance)

2107220101 บัญชีเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินตางประเทศ เงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินตางประเทศ

2107220102 บัญชีปรับมูลคาเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินตางประเทศที่เปนสกุลเงินตราตางประ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูระยะส้ันจากสถาบัน

การเงินตางประเทศ

2108000000 2.1.8   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2108100000 2.1.8.10   บัญชีเงินรับฝากที่เปนเงินบาท   (เฉพาะ finance)

2108110000 2.1.8.11   บัญชีเงินรับฝากที่เปนเงินบาท-จากหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2108111000 2.1.8.11.10   บัญชีเงินรับฝากเมื่อทวงถาม   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2108111001 บัญชีเงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยใชเช็คในการเบิกถอน

2108111002 บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยไมใชเช็คในการถอน

2108111099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุที่เปนสกุลเงินบาทโดยกิจการตองจายคืนใหแกลูกคา(หนวยงาน

ภาครัฐ) เม่ือทวงถาม

2108112000 2.1.8.11.20   บัญชีเงินรับฝากเมื่อส้ินระยะเวลา   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2108112001 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-ไมถึง 6 เดือน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ภายใน 6 เดือน)

2108112002 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา - ตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต เดือนจนถึง 1

ป)

2108112003 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-1 ปขึ้นไป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต 1 ปขึ้นไป)

2108112004 บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงกิจการออกใหแกลูกคาซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐ

2108112005 บัญชีบัตรเงินฝาก บัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงกิจการออกใหแกลูกคาที่เปนหนวยงานภาครัฐ



Account Code Account NF F Description

2108112099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวที่เปนสกุลเงินบาทโดยกิจการตองจายคืนใหแกลูกคา

(หนวยงานภาครัฐ) เม่ือส้ินระยะเวลา

2108120000 2.1.8.12   บัญชีเงินรับฝากที่เปนเงินบาท-จากประชาชนทั่วไป  (External Entities)   (เฉพาะ finance)

2108121000 2.1.8.12.10   บัญชีเงินรับฝากเมื่อทวงถาม   (เฉพาะ finance)

2108121001 บัญชีเงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยใชเช็คในการเบิกถอน

(กระแสรายวัน)

2108121002 บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยไมใชเช็คในการถอน

(ออมทรัพย)

2108121099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุที่เปนสกุลเงินบาทโดยกิจการตองจายคืนใหแกลูกคา

(บุคคลภายนอก) เม่ือทวงถาม

2108122000 2.1.8.12.20   บัญชีเงินรับฝากเมื่อส้ินระยะเวลา   (เฉพาะ finance)

2108122001 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-ไมถึง 6 เดือน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ภายใน 6 เดือน)

2108122002 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา - ตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต เดือนจนถึง 1 ป)

2108122003 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-1 ปขึ้นไป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินบาทจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต 1 ปขึ้นไป)

2108122004 บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงกิจการออกใหแกลูกคาซ่ึงเปนบุคคลภายนอก

2108122005 บัญชีบัตรเงินฝาก บัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินบาทซ่ึงกิจการออกใหแกลูกคาที่เปนบุคคลภายนอก

2108122099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวที่เปนสกุลเงินบาทโดยกิจการตองจายคืนใหแกลูกคา

(บุคคลภายนอก) เม่ือส้ินระยะเวลา

2108200000 2.1.8.20   บัญชีเงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ   (เฉพาะ finance)

2108210000 2.1.8.21   บัญชีเงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ-จากหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2108211000 2.1.8.21.10   บัญชีเงินรับฝากเมื่อทวงถาม   (เฉพาะ finance)

2108211001 บัญชีเงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยใชเช็คใน

การเบิกถอน

2108211002 บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยไมใชเช็ค

ในการถอน

2108211099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศโดยกิจการตองจายคืนใหแกลูกคา

(หนวยงานภาครัฐ) เม่ือทวงถาม

2108212000 2.1.8.21.20   บัญชีเงินรับฝากเมื่อส้ินระยะเวลา   (เฉพาะ finance)

2108212001 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-ไมถึง 6 เดือน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ภายใน 6

เดือน)

2108212002 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา - ตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต

เดือนจนถึง 1 ป)

2108212003 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-1 ปขึ้นไป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากหนวยงานภาครัฐที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต 1

ปขึ้นไป)

2108212004 บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งกิจการออกใหแกลูกคาซ่ึงเปนหนวยงาน

ภาครัฐ

2108212005 บัญชีบัตรเงินฝาก บัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งกิจการออกใหแกลูกคาที่เปนหนวยงานภาครัฐ

2108212099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศโดยกิจการตองจายคืนใหแก

ลูกคา(หนวยงานภาครัฐ) เม่ือส้ินระยะเวลา

2108220000 2.1.8.22   บัญชีเงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ-จากประชาชนทั่วไป   (เฉพาะ finance)

2108221000 2.1.8.22.10   บัญชีเงินรับฝากเมื่อทวงถาม  (เฉพาะ finance)

2108221001 บัญชีเงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยใชเช็คในการ

เบิกถอน (กระแสรายวัน)

2108221002 บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือทวงถามโดยไมใชเช็คใน

การถอน (ออมทรัพย)

2108221099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศโดยกิจการตองจายคืนใหแกลูกคา

(บุคคลภายนอก) เม่ือทวงถาม

2108222000 2.1.8.22.20   บัญชีเงินรับฝากเมื่อส้ินระยะเวลา   (เฉพาะ finance)

2108222001 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-ไมถึง 6 เดือน เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ภายใน 6

เดือน)

2108222002 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา - ตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต

เดือนจนถึง 1 ป)

2108222003 บัญชีเงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา-1 ปขึ้นไป เงินรับฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจากบุคคลภายนอกที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา(ตั้งแต 1 ป

ขึ้นไป)

2108222004 บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งกิจการออกใหแกลูกคาซ่ึงเปน

บุคคลภายนอก

2108222005 บัญชีบัตรเงินฝาก บัตรเงินฝากที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งกิจการออกใหแกลูกคาที่เปนบุคคลภายนอก

2108222099 บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศโดยกิจการตองจายคืนใหแก

ลูกคา(บุคคลภายนอก) เม่ือส้ินระยะเวลา

2109000000 2.1.9    บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน   (เฉพาะ finance)

2109100000 2.1.9.10   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ   (เฉพาะ finance)

2109110000 2.1.9.11   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109111000 2.1.9.11.10   บัญชีรายการระหวาง ธปท และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109111100 2.1.9.11.11   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

2109111101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินรับฝาก

ประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109111102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธปท. และกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูบัตร

เงินฝากที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนด

ระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109111200 2.1.9.11.12   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109111201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109111202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธปท. และกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธปท. และกองทุน

เพื่อการฟนฟูเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงนิกูยืม

อื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109112000 2.1.9.11.20   บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชยของรัฐ-มีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109112100 2.1.9.11.21  บัญชีเงินรับฝาก  (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109112101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝาก

ประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109112102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)บัตรเงินฝาก

ที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลา

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109112200 2.1.9.11.22   บัญชีเงินกูยืม  (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109112201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ ประเภท

เม่ือทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109112202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย

ในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงิน

กูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลา

ประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109113000 2.1.9.11.30   บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชยของเอกชน-มีดอกเบี้ย   (External Entities)     (เฉพาะ finance)

2109113100 2.1.9.11.31   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109113101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินรับฝาก

ประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจาก

ที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

2109113102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)บัตรเงินฝากที่มี

ดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลา

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

2109113200 2.1.9.11.32   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109113201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ประเภท

เม่ือทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

2109113202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยใน

รูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืม

ที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมี

ดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

2109114000 2.1.9.11.40   บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่นของรัฐ-มีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109114100 2.1.9.11.41   บัญชีเงินรับฝาก   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109114101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากประเภท

มีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุ

ไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109114102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)ตั๋ว

สัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)บัตรเงินฝากที่มี

ดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลา

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109114200 2.1.9.11.42   บัญชีเงินกูยืม   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109114201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)    เงินกูยืมอื่นๆ ประเภท

เม่ือทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109114202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยใน

รูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กบั ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมี

ดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)



Account Code Account NF F Description

2109115000 2.1.9.11.50   บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่นของเอกชน-มีดอกเบี้ย   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

2109115100 2.1.9.11.51   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109115101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากประเภทมี

ดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไว

ประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)

2109115102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ตั๋ว

สัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)บัตรเงินฝากที่มี

ดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลา

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)

2109115200 2.1.9.11.52   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109115201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)    เงินกูยืมอื่นๆ ประเภทเมื่อ

ทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)

2109115202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูป

ของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย

ในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย

ในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น

(บุคคลภายนอก)

2109116000 2.1.9.11.60   บัญชีรายการระหวาง บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109116100 2.1.9.11.61   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109116101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินรับฝาก

ประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร

2109116102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอรตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอรบัตรเงินฝากที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินรับ

ฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอร

2109116200 2.1.9.11.62   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109116201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร

2109116202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับบง, บงล,

 บล, เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงิน

กูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมีดอกเบี้ยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร

2109117000 2.1.9.11.70   บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของรัฐ-มีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109117100 2.1.9.11.71   บัญชีเงินรับฝาก   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109117101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงิน

รับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝาก

อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109117102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ สถาบันการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)บัตรเงินฝากที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)

เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงิน

อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109117200 2.1.9.11.72   บัญชีเงินกูยืม   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109117201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109117202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ สถาบันการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ

สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ สถาบนัการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงาน

ภาครัฐ)

2109118000 2.1.9.11.80   บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของเอกชน-มีดอกเบี้ย   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

2109118100 2.1.9.11.81   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109118101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับ

ฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)

2109118102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)บัตรเงินฝากที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงิน

รับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)

2109118200 2.1.9.11.82   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

2109118201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)

2109118202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ สถาบัน

การเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ สถาบันการเงนิอื่น

(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)

2109120000 2.1.9.12   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ-ไมมีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109121000 2.1.9.12.10   บัญชีรายการระหวาง ธปท และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ-ไมมีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109121100 2.1.9.12.11   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109121101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินรับ

ฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109121102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธปท. และกองทุนเพื่อ

การฟนฟูตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธปท. และกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูบัตรเงินฝากที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินรับฝากอื่นๆ

ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109121200 2.1.9.12.12   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109121201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109121202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูเงินกูยืมที่ไมมี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธปท. และกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูเงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธปท. และ

กองทุนเพื่อการฟนฟูเงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ ธปท. และกองทนุเพื่อการฟนฟู

เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟู

2109122000 2.1.9.12.20   บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชยของรัฐ-ไมมีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109122100 2.1.9.12.21   บัญชีเงินรับฝาก   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109122101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝาก

ประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109122102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.พาณิชย(หนวยงาน

ภาครัฐ)ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

บัตรเงินฝากที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มี

กําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109122200 2.1.9.12.22   บัญชีเงินกูยืม   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109122201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109122202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่ไมมี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.พาณิชย(หนวยงาน

ภาครัฐ)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.พาณิชย

(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงนิอื่นๆ กับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)เงิน

กูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(หนวยงานภาครัฐ)

2109123000 2.1.9.12.30   บัญชีรายการระหวาง ธ.พาณิชยของเอกชน-ไมมีดอกเบี้ย   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

2109123100 2.1.9.12.31  บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109123101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินรับฝาก

ประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

2109123102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.พาณิชย

(บุคคลภายนอก)ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย

(บุคคลภายนอก)บัตรเงินฝากที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินรับฝาก

อื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย

(บุคคลภายนอก)

2109123200 2.1.9.12.32   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109123201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ประเภท

เม่ือทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

2109123202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่ไมมี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.พาณิชย

(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กบั ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)เงินกูยืม

อื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.พาณิชย(บุคคลภายนอก)

2109124000 2.1.9.12.40    บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่นของรัฐ-ไมมีดอกเบี้ย   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109124100 2.1.9.12.41   บัญชีเงินรับฝาก   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

2109124101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝาก

ประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109124102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)บัตรเงินฝากที่

ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลา

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109124200 2.1.9.12.42   บัญชีเงินกูยืม   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109124201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ ประเภท

เม่ือทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109124202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่ไมมี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.อื่น(หนวยงาน

ภาครัฐ)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มี

ระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109125000 2.1.9.12.50   บัญชีรายการระหวาง ธ.อื่นของเอกชน-ไมมีดอกเบี้ย   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

2109125100 2.1.9.12.51   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109125101  

บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม

เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากประเภท

ไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุ

ไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)

2109125102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)ตั๋ว

สัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)บัตรเงินฝากที่ไมมี

ดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลา

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)

2109125200 2.1.9.12.52   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109125201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ประเภทเมื่อ

ทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)

2109125202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ย

ในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่ไม

มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่

ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมี

ดอกเบี้ยกับ ธ.อื่น(บุคคลภายนอก)

2109126000 2.1.9.12.60   บัญชีรายการระหวาง บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร-ไมมีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109126100 2.1.9.12.61 บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109126101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินรับ

ฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร

2109126102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอรตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอรบัตรเงินฝากที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินรับ

ฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกบั บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอร

2109126200 2.1.9.12.62   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109126201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร

2109126202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมที่ไมมี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับบง,

บงล, บล, เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กบั บง, บงล, บล,

เครดิตฟองซิเอรเงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ บง, บงล, บล, เครดิตฟองซิเอร

2109127000 2.1.9.12.70   บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของรัฐ-ไมมีดอกเบี้ย  (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109127100 2.1.9.12.71   บัญชีเงินรับฝาก  (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109127101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงิน

รับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินรับ

ฝากอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109127102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ สถาบันการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)บัตรเงินฝากที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น(หนวยงาน

ภาครัฐ)เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกบั

สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)

2109127200 2.1.9.12.72   บัญชีเงินกูยืม  (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

2109127201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืม

อื่นๆ ประเภทเมื่อทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)



Account Code Account NF F Description

2109127202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืม

ที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ สถาบันการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ

สถาบันการเงินอื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ สถาบันการเงิน

อื่น(หนวยงานภาครัฐ)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น

(หนวยงานภาครัฐ)

2109128000 2.1.9.12.80   บัญชีรายการระหวาง สถาบันการเงินอื่นของเอกชน-ไมมีดอกเบี้ย   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

2109128100 2.1.9.12.81   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109128101 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงิน

รับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินรับฝาก

อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)

2109128102 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)บัตรเงินฝากที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)

เงินรับฝากอื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบัน

การเงินอื่น(บุคคลภายนอก)

2109128200 2.1.9.12.82   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109128201 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ

 ประเภทเมื่อทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)

2109128202 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่

ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ

สถาบันการเงินอื่น(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินอื่น

(บุคคลภายนอก)

2109200000 2.1.9.20   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ    (เฉพาะ finance)

2109210000 2.1.9.21  บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ-มีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109211000 2.1.9.21.10  บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109211001  บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินรับฝาก

ประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

2109211002 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ สถาบันการเงินใน

ตางประเทศตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินใน

ตางประเทศบัตรเงินฝากที่มีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินในตางประเทศเงินรับฝากอื่นๆ

 ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

2109212000 2.1.9.21.20   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109212001 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินกูยืมอื่นๆ ประเภท

เม่ือทวงถามที่มีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

2109212002 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินกูยืมที่มี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ สถาบันการเงินใน

ตางประเทศเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ สถาบัน

การเงินในตางประเทศเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

2109220000 2.1.9.22   บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินตางประเทศ-ไมมีดอกเบี้ย   (เฉพาะ finance)

2109221000 2.1.9.22.10   บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

2109221001 บัญชีเงินรับฝาก-เม่ือทวงถาม เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีกระแสรายวันกับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินรับ

ฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีออมทรัพยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินรับฝากอื่นๆ

นอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

2109221002 บัญชีเงินรับฝาก-มีระยะเวลา เงินรับฝากประเภทไมมีดอกเบี้ยที่เปนบัญชีประจํา/ออมทรัพยตามสัญญากับ สถาบันการเงินใน

ตางประเทศตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงินที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินใน

ตางประเทศบัตรเงินฝากที่ไมมีดอกเบี้ยซ่ึงกิจการออกใหแก สถาบันการเงินในตางประเทศเงินรับฝาก

อื่นๆ ที่มีกําหนดระยะเวลานอกเหนือจากที่ไดระบุไวประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินใน

ตางประเทศ

2109222000 2.1.9.22.20   บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

2109222001 บัญชีเงินกูยืม-เม่ือทวงถาม เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีกับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินกูยืมอื่นๆ

ประเภทเมื่อทวงถามที่ไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

2109222002 บัญชีเงินกูยืม-มีระยะเวลา เงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของหุนกู(Debentures) กับ สถาบันการเงินในตางประเทศเงินกูยืมที่ไมมี

ดอกเบี้ยในรูปของเจาหนี้ตามธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน(Private Repo ) กับ สถาบันการเงินใน

ตางประเทศเงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRN) กับ สถาบัน

การเงินในตางประเทศเงินกูยืมที่ไมมีดอกเบี้ยในรูปของตั๋วเงินอื่นๆ กับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

เงินกูยืมอื่นๆ ที่มีระยะเวลาประเภทไมมีดอกเบี้ยกับ สถาบันการเงินในตางประเทศ

2110000000 2.1.10   บัญชีหน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม   (เฉพาะ finance)

2110010101 บัญชีเช็คธนาคาร เช็คที่กิจการเปนผูส่ังจาย และเช็คของลูกคาที่กิจการรับรองใหเฉพาะในกรณีที่บันทึกบัญชีโดยหักบัญชี

เงินฝากของลูกคาทันทีที่รับรองให

2110010102 บัญชีดราฟทและเงินโอนอื่น ดราฟตและเงินโอนตางๆ ที่กิจการเปนผูส่ังจายรวมทั้งที่กิจการอื่นส่ังใหจายแตยังไมไดจาย

2110010199 บัญชีอื่นๆ หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถามอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไว

2111000000 2.1.11   บัญชีหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

2111010101 บัญชีหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน-พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไท หลักทรัพยที่เปนพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยที่ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตาม

ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซ้ือขายพันธบัตรรัฐบาลโดยมีสัญญาวาจะซ้ือหรือขายคืน

2111010102 บัญชีหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน-หลักทรัพยรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยที่เปนหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย

วาดวยการซ้ือขายพันธบัตรรัฐบาลโดยมีสัญญาวาจะซ้ือหรือขายคืน

2112000000 2.1.12   บัญชีเงินกูระยะส้ัน

2112100000 2.1.12.10   บัญชีเงินกูในประเทศ-ระยะส้ัน

2112110000 2.1.12.11   บัญชีเงินกูในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาท

2112111000 2.1.12.11.10   บัญชีเงินกูในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาท- จากหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner)

2112111100  2.1.12.11.11   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้   (Trading Partner)

2112111101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

ตั๋วสัญญาใชเงิน

2112111102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2112111103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2112111104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

หุนกู

2112111105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

หุนกูดอยสิทธิ

2112111106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

หุนกูแปลงสภาพ

2112111197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(หนวยงานภาครัฐ)

2112111198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2112111199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2112111200  2.1.12.11.12   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ   (Trading Partner)

2112111201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

สัญญาซ้ือคืน

2112111202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

การโอนลูกหนี้

2112111299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(หนวยงานภาครัฐ)

2112112000 2.1.12.11.20   บัญชีเงินกูในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาท- จากเอกชน  (External Entities) 

2112112100  2.1.12.11.21   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2112112101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋ว

สัญญาใชเงิน

2112112102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2112112103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋ว

เงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2112112104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุนกู

2112112105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุน

กูดอยสิทธิ

2112112106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุน

กูแปลงสภาพ

2112112197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(บุคคลภายนอก)

2112112198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2112112199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2112112200  2.1.12.11.22   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2112112201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

สัญญาซ้ือคืน

2112112202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

การโอนลูกหนี้

2112112299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(บุคคลภายนอก)

2112120000 2.1.12.12   บัญชีเงินกูในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2112121000 2.1.12.12.10   บัญชีเงินกูในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ- จากหนวยงานภาครัฐ    (Trading Partner)

2112121100 2.1.12.12.11   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้    (Trading Partner)

2112121101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน

2112121102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2112121103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2112121104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของหุนกู



Account Code Account NF F Description

2112121105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของหุนกูดอยสิทธิ

2112121106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของหุนกูแปลงสภาพ

2112121197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

2112121198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2112121199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2112121200  2.1.12.12.12   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ    (Trading Partner)

2112121201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของสัญญาซ้ือคืน

2112121202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของการโอนลูกหนี้

2112121299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

2112122000 2.1.12.12.20   บัญชีเงินกูในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ- จากเอกชน   (External Entities)

2112122100  2.1.12.12.21   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2112122101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน

2112122102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2112122103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2112122104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของหุนกู

2112122105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของหุนกูดอยสิทธิ

2112122106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของหุนกูแปลงสภาพ

2112122197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

2112122198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2112122199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2112122200  2.1.12.12.22   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2112122201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของสัญญาซ้ือคืน

2112122202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของการโอนลูกหนี้

2112122299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

2112200000 2.1.12.20   บัญชีเงินกูตางประเทศ-ระยะส้ัน

2112210000 2.1.12.21   บัญชีเงินกูตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาท

2112210100  2.1.12.21.01   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2112210101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋วสัญญาใช

เงิน

2112210102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของพันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ

2112210103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋วเงินอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัว

2112210104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุนกู

2112210105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุนกูดอยสิทธิ

2112210106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุนกูแปลง

สภาพ

2112210197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2112210198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2112210199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2112210200  2.1.12.21.02   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2112210201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของสัญญาซ้ือคืน

2112210202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของการโอน

ลูกหนี้

2112210299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2112220000 2.1.12.22   บัญชีเงินกูตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2112220100  2.1.12.22.01  บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2112220101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

ตั๋วสัญญาใชเงิน



Account Code Account NF F Description

2112220102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2112220103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋ว

เงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2112220104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกู

2112220105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกูดอยสิทธิ

2112220106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกูแปลงสภาพ

2112220197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2112220198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2112220199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2112220200  2.1.12.22.02   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2112220201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

สัญญาซ้ือคืน

2112220202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

การโอนลูกหนี้

2112220299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2113000000 2.1.13   บัญชีเงินมัดจําและเงินประกัน

2113010101 บัญชีเงินมัดจําและเงินประกัน เงินมัอจําและเงินประกันตางๆ ที่เรียกเก็บโดยกิจการและกิจการจะตองชําระคืนภายในระยะเวลา 1 ป

นับจากวันที่ในงบการเงิน

2114000000 2.1.14   บัญชีประมาณการหนี้สิน

2114010101 บัญชีประมาณการหนี้สิน ประมาณการสําหรับหนี้สินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยกิจการยังมิไดชําระภายใน 1 ปนับจากวันที่ในงบการเงิน

2115000000 2.1.15   บัญชีภาระของธนาคารจากการรับรอง

2115010101 บัญชีภาระของธนาคารจากการรับรอง ภาระผูกพันของธนาคารในการรับรองตั๋วเงินเพื่อลูกคาและการรับรองอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซ่ึง

ธนาคารตองเปนผูจายตามที่ไดใหการรับรองไว

2116000000 2.1.16   บัญชีภาระของธนาคารจากการขายลูกหน้ีต๋ัวเงิน

2116010101 บัญชีภาระของธนาคารจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน ภาระจากการขาย/ขายลด/ขายชวงลดตั๋วสัญญาใชเงินหรือตั๋วแลกเงินซ่ึงไมมีการรับรอง/อาวัล/ค้ํา

ประกันเงินตนและดอกเบี้ยโดยผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ยได

2117000000 2.1.17   บัญชีภาระของธนาคารที่ตองสงคืนหลักประกัน

2117010101 บัญชีภาระของธนาคารที่ตองสงคืนหลักประกัน ภาระของธนาคารที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่รับไวเปนประกันการกูยืมตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน และ

ธนาคารไดนําหลักทรัพยดังกลาวไปทําธุรกรรมอีกทอดหนึ่ง

2118000000 2.1.18   บัญชีเจาหน้ีโครงการรัฐบาล

2118010101 บัญชีเจาหนี้โครงการรัฐบาล เงินจากสวนราชการเพื่อนําไปจายเปนสินเช่ือใหลูกคาของกิจการตามนโยบายของรัฐบาลโดยกิจการ

จะตองจายคืนใหแกสวนราชการเมื่อไดรับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้แลว

2119000000 2.1.19   บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและหนวยงานรอการรับรูเปนรายได

2119010101 บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและหนวยงานรอการรับรูเปนรายได ยอดคงเหลือของเงินอุดหนุนที่กิจการรับมาจากสวนราชการเพื่อนํามาดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐ

โดยหักสวนที่ทยอยบันทึกรับรูเปนรายไดเงินอุดหนุน

2190000000 2.1.90   บัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอื่นๆ

2190010101 บัญชีภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองจายใหกรมสรรพากรในกรณีที่ภาษีขายมากกวาภาษีซ้ือ

2190010102 ภาษีขาย

2190010103 บัญชีผลตางบัญชีระหวางกัน (เฉพาะ finance) ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ในบัญชีระหวางกันของสํานักงานใหญ สาขา และกิจการวิเทศธนกิจเฉพาะสถาบัน

การเงินไทยไมรวมสาขาธนาคารตางประเทศ

2190010104 บัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ยอดสุทธิคงเหลือทางดานหนี้สินของบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

2190010105 บัญชีผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (เฉพาะ finance ยอดสุทธิที่เกิดจากการแปลงคารายการสินทรัพย/หนี้สิน และภาระผูกพันในกรณีที่ไมไดปรับเขา

รายการสินทรัพย/หนี้สินที่เกี่ยวของโดยไมรวมรายการเงินทุนนําเขา ฯ ของสาขาธนาคารตางประเทศ

2190010106 บัญชีพักเจาหนี้ (เฉพาะ finance) หนี้สินที่ตั้งพักไวเนื่องจากยังไมสามารถระบุประเภทบัญชีที่เหมาะสมได

2190010107 หนี้สินระยะยาวสวนที่ครบกําหนดใน 1 ป

2190010108 บัญชีภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนด

2190010109 รายไดรอตัดบัญชีจากสัญญารวมการงาน (สัปทาน) สวนที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป 

2190010199 บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

2190010110 TFRS บัญชีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - ระยะส้ัน (วันหยุด) หนี้สินผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน ไดแก วันหยุดสะสมที่พนักงานจะนําไปใชในอนาคต

เพื่อใหสอดคลองกับบริการที่กิจการไดจากพนักงาน

2200000000 2.2   บัญชีหน้ิสินไมหมุนเวียนอื่น

2201000000 2.2.1   บัญชีคาใชจายคางจาย - ระยะยาว

2201010000 2.2.1.01   บัญชีดอกเบี้ยคางจาย

2201010101 บัญชีดอกเบี้ยคางจายหนวยงานภาครัฐ - ระยะยาว ดอกเบี้ยจายใหแกหนวยงานภาครัฐที่ยังไมถึงกําหนดชําระแตกิจการถือเปนคาใชจายในรอบบัญชีนั้น

และดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดจายแลวแตยังไมไดชําระคืนโดยกิจการจะชําระภายหลัง 1 ปนับจากวันที่

ในงบการเงิน

2201010102 บัญชีดอกเบี้ยคางจายบุคคลภายนอก - ระยะยาว ดอกเบี้ยจายใหแกบุคคลภายนอกที่ยังไมถึงกําหนดชําระแตกิจการถือเปนคาใชจายในรอบบัญชีนั้น

และดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดจายแลวแตยังไมไดชําระคืนโดยกิจการจะชําระภายหลัง 1 ปนับจากวันที่

ในงบการเงิน

2201020000 2.2.1.02   บัญชีเงินปนผลคางจาย - ระยะยาว



Account Code Account NF F Description

2201020101 บัญชีเงินปนผลคางจายหนวยงานภาครัฐ - ระยะยาว หนี้สินที่ยังไมไดจายชําระไมวาจะเปนในรูปเงินสดปนผลหรือสินทรัพยที่ตองจายคืนใหแกผูเปน

เจาของ(หนวยงานภาครัฐ)ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือกิจการไดประกาศจายแตยังมิไดมีการจายภายใน 1 ปนับจาก

วันที่ในงบการเงิน

2201020102 บัญชีเงินปนผลคางจายบุคคลภายนอก - ระยะยาว หนี้สินที่ยังไมไดจายชําระไมวาจะเปนในรูปเงินสดปนผลหรือสินทรัพยที่ตองจายคืนใหแกผูเปน

เจาของ(บุคคลภายนอก)ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือกิจการไดประกาศจายแตยังมิไดมีการจายภายใน 1 ปนับจากวันที่

ในงบการเงิน

2201030000 2.2.1.03   บัญชีคาใชจายคางจายอื่น - ระยะยาว

2201030199 บัญชีคาใชจายคางจายอื่น - ระยะยาว หนี้สินในสวนของคาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนโดยกิจการจะชําระภายหลัง 1 ปนับ

จากวันที่ในงบการเงิน

2201040000 2.2.1.04   บัญชีรายไดรอรับรู - ระยะยาว

2201040101 บัญชีรายไดรอรับรูระยะยาว

2202000000 2.2.2   บัญชีหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน - ระยะยาว

2202010101 บัญชีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - ระยะยาว หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาเพื่อซ้ือโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่ใหเชาจาก

ผูใหเชาไปยังผูเชาโดยเปน หนี้สินที่จะถึงกําหนดชําระภายหลัง 1 ปนับจากวันที่ในงบการเงิน

2203000000 2.2.3   บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน   (เฉพาะ non-finance)

2203100000 2.2.3.10   บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ   (เฉพาะ non-finance)

2203110000 2.2.3.11   บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินของรัฐในประเทศ   (Trading Partner)    (เฉพาะ non-finance)

2203110101 บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินบาท เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ) ที่เปนสกุลเงินบาท

2203110102 บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ) ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2203110103 บัญชีปรับมูลคาเงินเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูระยะยาวจากสถาบัน

การเงินในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2203120000 2.2.3.12   บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินของเอกชนในประเทศ   (External Entities)   (เฉพาะ non-finance)

2203120101 บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินบาท เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ(บุคคลภายนอก) ที่เปนสกุลเงินบาท

2203120102 บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ(บุคคลภายนอก) ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2203120103 บัญชีปรับมูลคาเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูระยะยาวจากสถาบัน

การเงินในประเทศ(บุคคลภายนอก)ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2203200000 2.2.3.20   บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ    (เฉพาะ non-finance)

2203200101 บัญชีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ

2203200102 บัญชีปรับมูลคาเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศที่เปนสกุลเงินตราตางประ บัญชีที่ใชบันทึกการปรับมูลคาที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกูระยะยาวจากสถาบัน

การเงินตางประเทศ

2204000000 2.2.4   บัญชีเงินกูระยะยาว

2204100000 2.2.4.10   บัญชีเงินกูในประเทศ-ระยะยาว

2204110000 2.2.4.11  บัญชีเงินกูในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท

2204111000 2.2.4.11.10   บัญชีเงินกูในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท- จากหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner)

2204111100  2.2.4.11.11   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้   (Trading Partner)

2204111101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

ตั๋วสัญญาใชเงิน

2204111102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2204111103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2204111104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

หุนกู

2204111105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

หุนกูดอยสิทธิ

2204111106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

หุนกูแปลงสภาพ

2204111197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(หนวยงานภาครัฐ)

2204111198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2204111199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2204111200  2.2.4.11.12   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ   (Trading Partner)

2204111201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

สัญญาซ้ือคืน

2204111202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ) ในรูปของ

การโอนลูกหนี้

2204111299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(หนวยงานภาครัฐ)

2204112000 2.2.4.11.20   บัญชีเงินกูในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท- จากเอกชน   (External Entities)

2204112100  2.2.4.11.21   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2204112101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋ว

สัญญาใชเงิน

2204112102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2204112103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋ว

เงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



Account Code Account NF F Description

2204112104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกู

2204112105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกูดอยสิทธิ

2204112106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกูแปลงสภาพ

2204112197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(บุคคลภายนอก)

2204112198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2204112199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2204112200  2.2.4.11.22   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2204112201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

สัญญาซ้ือคืน

2204112202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

การโอนลูกหนี้

2204112299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

(บุคคลภายนอก)

2204120000 2.2.4.12   บัญชีเงินกูในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2204121000 2.2.4.12.10   บัญชีเงินกูในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ- จากหนวยงานภาครัฐ   (Trading Partner)

2204121100  2.2.4.12.11   บัญชีหุนกูและตราสารหนี ้  (Trading Partner)

2204121101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน

2204121102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2204121103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2204121104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของหุนกู

2204121105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของหุนกูดอยสิทธิ

2204121106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของหุนกูแปลงสภาพ

2204121197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

2204121198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2204121199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2204121200  2.2.4.12.12   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ   (Trading Partner)

2204121201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของสัญญาซ้ือคืน

2204121202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

ในรูปของการโอนลูกหนี้

2204121299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(หนวยงานภาครัฐ)

2204122000 2.2.4.12.20   บัญชีเงินกูในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ- จากเอกชน   (External Entities) 

2204122100  2.2.4.12.21   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2204122101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน

2204122102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2204122103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2204122104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของหุนกู

2204122105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของหุนกูดอยสิทธิ

2204122106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของหุนกูแปลงสภาพ

2204122197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

2204122198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2204122199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2204122200  2.2.4.12.22   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2204122201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของสัญญาซ้ือคืน

2204122202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการที่เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

ในรูปของการโอนลูกหนี้

2204122299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมในประเทศระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการที่

เกี่ยวของกัน(บุคคลภายนอก)

2204200000 2.2.4.20   บัญชีเงินกูตางประเทศ-ระยะยาว

2204210000 2.2.4.21   บัญชีเงินกูตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท



Account Code Account NF F Description

2204210100  2.2.4.21.01   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2204210101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋วสัญญาใช

เงิน

2204210102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของพันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ

2204210103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของตั๋วเงินอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัว

2204210104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุนกู

2204210105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุนกูดอยสิทธิ

2204210106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของหุนกูแปลง

สภาพ

2204210197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2204210198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2204210199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2204210200  2.2.4.21.02   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2204210201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของสัญญาซ้ือคืน

2204210202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของการโอน

ลูกหนี้

2204210299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนเงินบาท-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2204220000 2.2.4.22   บัญชีเงินกูตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

2204220100  2.2.4.22.01   บัญชีหุนกูและตราสารหนี้

2204221101  บัญชีตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

ตั๋วสัญญาใชเงิน

2204221102 บัญชีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

2204221103 บัญชีตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2204221104 บัญชีหุนกู เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกู

2204221105 บัญชีหุนกูดอยสิทธิ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกูดอยสิทธิ

2204221106 บัญชีหุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

หุนกูแปลงสภาพ

2204221197 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2204221198 บัญชีสวนเกินมูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาสูงกวามูลคา

2204221199 บัญชีสวนต่ํากวามูลคา ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามมูลคาของตราสารในกรณีที่จําหนายในราคาต่ํากวามูลคา

2204220200  2.2.4.22.02   บัญชีเงินกูยืมอื่นๆ

2204220201 บัญชีเงินกูยืมตามสัญญาซ้ือคืน เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

สัญญาซ้ือคืน

2204220202 บัญชีการกูยืมโดยการโอนลูกหนี้ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศกับกิจการอื่น(บุคคลภายนอก) ในรูปของ

การโอนลูกหนี้

2204220299 บัญชีอื่นๆ เงินกูยืมตางประเทศระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศ-อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวกับกิจการอื่น

(บุคคลภายนอก)

2205000000 2.2.5   บัญชีเงินมัดจําและเงินประกัน-ระยะยาว

2205010101 บัญชีเงินมัดจําและเงินประกัน-ระยะยาว เงินมัดจําและเงินประกันตางๆ ที่เรียกเก็บโดยกิจการและกิจการจะตองชําระคืนภายหลัง 1 ปนับจาก

วันที่ในงบการเงิน

2206000000 2.2.6   บัญชีประมาณการหนี้สิน - ระยะยาว

2206010101 บัญชีประมาณการหนี้สิน - ระยะยาว ประมาณการสําหรับหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยกิจการยังมิไดชําระภายหลัง 1 ปนับจากวันที่ในงบการเงิน

2207000000 2.2.7   บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและหนวยงานรอการรับรูเปนรายได

2207010101 บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและหนวยงานรอการรับรูเปนรายได

2208000000 TFRS 2.2.8 บัญชีหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

2208010101 TFRS บัญชีหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการตองจายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษี

2209000000 TFRS 2.2.9 บัญชีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - ระยะยาว

2209010101 TFRS บัญชีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - ระยะยาว หนี้สินผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน เชน โครงการผลประโยชนพนักงานซ่ึงเปนไปตาม

กฎเกณฑของกฎหมายแรงงาน หรือกฎเกณฑของรัฐวิสาหกิจ และการใหการรักษาพยาบาลแก

พนักงานหลังเกษียณอายุจนเสียชีวิต

นอกจากนี้ยังรวมถึงหนี้สินผลประโยชนตอบแทนระยะยาวอื่น ไดแก การใหรางวัลตอบแทนสําหรับ

การทํางานนาน เชน การใหทอง หรือแหวนทอง

2290000000 2.2.90   บัญชีหน้ีสินระยะยาวอื่น

2290010101 รายไดรอตัดบัญชีจากสัญญารวมการงาน (สัปทาน) 



Account Code Account NF F Description

2290010199 บัญชีหนี้สินระยะยาวอื่น หนี้สินระยะยาวอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

3000000000 3   บัญชีสวนทุน

3100000000 3.1   บัญชีสวนไดเสียของเจาของ

3101000000 3.1.1  บัญชีรายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจาย ปปจจุบัน

3101010101 บัญชีรายไดสูง /(ต่ํา) กวาคาใชจายปปจจุบัน ผลกําไรหรือขาดทุนนับตั้งแตตนของงวดการบัญชีปจจุบันจนถึงวันที่รายงาน

3102000000 3.1.2   บัญชีรายไดสูง /(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม

3102010101 บัญชีรายไดสูง /(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมยกมา ยอดผลการดําเนินงานสะสม ณ  วันส้ินงวดบัญชีกอนที่ยกมาในงวดบัญชีปจจุบัน

3102010102 บัญชีรายการปรับปรุงที่นํามาปรับยอดสะสมโดยตรง รายการปรับปรุงยอดผลการดําเนินงานสะสม ที่มิไดลงบัญชีวาเปนรายได รายจาย รายการพิเศษ การ

โอนหรือเงินปนผล (ตัวอยางเชน การปรับปรุงที่กระทําโดยตรงตอสวนของผูเปนเจาของ ที่สามารถ

กระทําได หลังจากที่ไดยอมรับการใชมาตรฐานใหม หรือจากการแกไขขอผิดพลาดเบื้องตน

3102010103 บัญชีเงินปนผลจาย-หุนสามัญ เงินปนผลที่กิจการประกาศจายสําหรับหุนสามัญ

3102010104 บัญชีเงินปนผลจาย-หุนบุริมสิทธิ เงินปนผลที่กิจการประกาศจายสําหรับหุนบุริมสิทธิ

3102010105 บัญชีหุนปนผล หุนปนผลที่กิจการประกาศจาย

3102010106 บัญชีเงินโอนไป หรือรับโอนมาจากบัญชีสํารอง รายการเงินโอนระหวางผลการดําเนินงานสะสม และสํารองตางๆ (เชน สํารองที่ไดปรับมูลคาใหม,

สํารองทั่วไป, สํารองสําหรับการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน)

3102010107 บัญชีเงินปนสวนผลการดําเนินงานจากสวนของผูถือหุนรายยอย รายการผลการดําเนินงานของกิจการที่เหลือหลังจากหักรายการพิเศษ และภาษีเงินไดของงวดบัญชีที่

รายงาน ที่สามารถระบุไดวาเปนของผูถือหุนสวนนอย

3103000000 3.1.3   บัญชีสวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย

3103100000 3.1.3.10   บัญชีสวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยที่มิใชเงินลงทุน

3103100101 บัญชีสวนเกิน(ต่ํากวา) ทุนจากที่ดิน การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ดินซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

3103100102 บัญชีสวนเกิน(ต่ํากวา) ทุนจากอาคาร การเปลี่ยนแปลงมูลคาอาคาร ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

3103100199 บัญชีสวนเกิน(ต่ํากวา) ทุนของสินทรัพยอื่น การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพยอื่น ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุน

3103200000 3.1.3.20  บัญชีสวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากเงินลงทุน

3103210000 3.1.3.21  บัญชีสวนเกินทุนจากเงินลงทุน

3103210101 บัญชีสวนเกินทุนจากเงินลงทุน-ตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน(หลักทรัพยเผ่ือขาย) ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับ

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

3103210102 บัญชีสวนเกินทุนจากเงินลงทุน-ตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน(หลักทรัพยเผ่ือขาย) ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับ

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

3103220000 3.1.3.22   บัญชีสวนต่ํากวาทุนจากเงินลงทุน

3103220101 บัญชีสวนต่ํากวาทุนจากเงินลงทุน-ตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน(หลักทรัพยเผ่ือขาย) ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับ

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

3103220102 บัญชีสวนต่ํากวาทุนจากเงินลงทุน-ตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน(หลักทรัพยเผ่ือขาย) ซ่ึงเกิดจากสวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับ

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

3104000000 3.1.4   บัญชีเงินสํารอง

3104010101 บัญชีสํารองเผ่ือการแปลงคาเงินตราตางประเทศ ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ

3104010102 บัญชีสํารองตามกฎหมาย สํารองที่กันจากกําไรสุทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

3104010199 บัญชีสํารองอื่น รายการสํารองอื่นๆ ซ่ึงครอบคลุมถึงมูลคาของสวนเพิ่ม (กําไร) ที่กันไวเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ

นอกจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ตลอดจนสํารองทั่วไป

3105000000 3.1.5  บัญชีทุน

3105100000 3.1.5.01   บัญชีทุนประเดิม/เงินทุนรับโอนจากรัฐบาล   (Trading Partner)

3105010101 บัญชีทุนประเดิม/เงินทุนรับโอนจากรัฐบาล/ทุนรับจากงบประมาณ สวนทุนที่ไดรับจากเงินพระราชทาน/งบประมาณ/กระทรวงการคลัง/ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อ

เปนทุนจัดตั้งและ/หรือเพิ่มทุน โดยเปนบัญชีที่ใชกับกิจการที่ไมมีการจัดสรรสวนผูถือหุนเปนทุน

เรือนหุน)

3105010199 บัญชีทุนอื่นๆ

3105020000 3.1.5.02   บัญชีหุนบุริมสิทธิที่ออกและชําระแลว

3105020101 บัญชีหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนปนผล มูลคาหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผลที่ไดรับชําระและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว

3105020102 บัญชีหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนปนผล มูลคาหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผลที่ไดรับชําระและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว

3105030000 3.1.5.03   บัญชีหุนสามัญที่ออกและชําระแลว

3105030101 บัญชีหุนสามัญ มูลคาหุนสามัญที่ไดรับชําระและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว

3105040000 3.1.5.04   บัญชีหุนทุนซ้ือคืน

3105040101 บัญชีหุนทุนซ้ือคืน หุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิ/ตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเทาหุนสามัญซ่ึงกิจการไดซ้ือ

คืนกลับมา

3105050000 3.1.5.05   บัญชีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

3105050101 บัญชีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน มูลคาของสิทธิที่ออกใหแกผูถือในการซ้ือหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของกิจการตามจํานวนและราคา

ที่ตกลงภายในระยะเวลาที่กําหนด

3105060000 3.1.5.06   บัญชีสวนเกิน/ต่ํากวาทุน

3105060101 บัญชีสวนเกิน/ต่ํากวาทุน-หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล ยอดสุทธิของเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผลสูงกวา (ต่ํากวา ) มูลคาที่

ตราไวของหุน รวมทั้งมูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่หมดสิทธิการใช

3105060102 บัญชีสวนเกิน/ต่ํากวาทุน-หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล ยอดสุทธิของเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผลสูงกวา (ต่ํากวา) มูลคาที่

ตราไวของหุน รวมทั้งมูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่หมดสิทธิการใช

3105060103 บัญชีสวนเกิน/ต่ํากวาทุน-หุนสามัญ ยอดสุทธิของเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนสามัญสูงกวา/ต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุน รวมทั้งมูลคา

ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่หมดสิทธิการใช



Account Code Account NF F Description

3105060104 บัญชีสวนเกินทุน-หุนทุนซ้ือคืนหุนบุริมสิทธิ ผลตางจากการที่กิจการสามารถจําหนายหุนบุริมสิทธิซ้ือคืนไดในมูลคาที่สูงกวาราคาที่ตราไวที่กิจการ

ซ้ือหุนบุริมสิทธิกลับคืนมา

3105060105 บัญชีสวนเกินทุน-หุนทุนซ้ือคืนหุนสามัญ ผลตางจากการที่กิจการสามารถจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไดในมูลคาที่สูงกวาราคาที่ตราไวที่กิจการซ้ือ

หุนสามัญกลับคืนมา

3105060199 บัญชีสวนเกินทุน-อื่น

3105070000  3.1.5.07   บัญชีสวนเกินทุนจากการบริจาค

3105070101 บัญชีสวนเกินทุนจากการบริจาค บัญชีที่ใชบันทึกรายการคูกับสินทรัพยที่ไดรับบริจาคโดยแสดงตามราคาที่ไดรับบริจาค รวมถึงคา

เส่ือมราคาของสินทรัพยดังกลาวในสวนที่ยังไมไดใชในการดําเนินงานซ่ึงจะนํามาตัดออกจากบัญชี

สวนเกินทุนจากการบริจาคนี้

3106000000  3.1.6   บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อลงทุน   (Trading Partner)

3106010101 บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อลงทุน เงินอุดหนุนจายขาดจากรัฐบาลเพื่อใหกิจการนําไปลงทุนในหนวยธุรกิจตางๆ

3106010102 บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อกองทุน เปนทุนสําหรับกองทุนกีฬา

3107000000 TFRS  3.1.6 บัญชีผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

3107010101 TFRS บัญชีผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโคร ผลกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู และตนทุน

บริการในอดีต

3200000000 3.2   บัญชีสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย

3201000000 3.2.1  บัญชีสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในรายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม

3201010101 บัญชีสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในรายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจาย สะสม รายการสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนสวนนอยที่สะสมมาจากงวดกอน  และยกมาในงวดปจจุบัน,

รายการสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เกิดจากผลการดําเนินงานในงวดปจจุบัน, รายการ

ปรับปรุงโดยตรงมายังสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนสวนนอยสะสมที่ยกมาจากงวดกอน,

3202000000 3.2.2  บัญชีสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในเงินสํารอง

3202010101 บัญชีสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในเงินสํารอง สํารองตางๆ ที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย ไดแกสํารองการปรับมูลคาสินทรัพยของบริษัทยอย

สําหรับเงินลงทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย, สํารองการแหลงเงินตราตางประเทศของบริษัท

ยอยที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย และสํารองอื่นๆของบริษัทยอยที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย

3203000000 3.2.3   บัญชีสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในทุน

3203010101 บัญชีสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในทุน ทุนของบริษัทยอยที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอย  โดยทั่วไปแลว บัญชีนี้จะรวมไปถึงหุนในบริษัท

ยอยที่หนวยงานที่เสนอรายงานไมไดเปนเจาของ

40000000000 4   บัญชีรายได

4100000000 4.1   บัญชีรายไดจากการดําเนินงาน

4101000000 4.1.1   บัญชีรายไดจากการขายสินคาสุทธิ

4101010101 บัญชีรายไดจากการขายสินคาสุทธิ-หนวยงานภาครัฐ รายไดที่เกิดจากการขายสินคาซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการโดยขายใหแกหนวยงานภาครัฐ

4101010102 บัญชีรายไดจากการขายสินคาสุทธิ-บุคคลภายนอก รายไดที่เกิดจากการขายสินคาซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการโดยขายใหแกบุคคลภายนอก

4102000000 4..1.2   บัญชีรายไดจากการใหบริการ

4102010101 บัญชีรายไดคาธรรมเนียมและการใหบริการแกหนวยงานของรัฐ รายไดที่เกิดจากใหบริการซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการโดยใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ

4102010102 บัญชีรายไดคาธรรมเนียมและการใหบริการแกบุคคลภายนอก รายไดที่เกิดจากใหบริการซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการโดยใหบริการแกบุคคลภายนอก

4103000000 4.1.3   บัญชีรายไดคาเชา

4103010101 บัญชีรายไดคาเชา รายไดที่เกิดจากใหเชาทรัพยสินของกิจการ

4104000000 4.1.4   บัญชีรายไดคาสัมปทาน

4104010101 บัญชีรายไดจากสัญญษรวมการงาน (สัมปทาน) รายไดที่เกิดจากการใหสัมปทานของกิจการ

4104010102 บัญชีรายไดตัดบัญชีจากสัญญษรวมการงาน (สัมปทาน)

4104010103 รายไดอื่นๆ (สัมปทาน)

4105000000 4.1.5   บัญชีรายไดจากการรับรอง อาวัล คํ้าประกัน และอื่นๆ (เฉพาะ finance)

4105010101 บัญชีการรับรอง อาวัล ค้ําประกัน รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการรับรองตั๋วเงิน/รับอาวัลตั๋วเงิน/ค้ําประกนการกูยืม

เงิน/ค้ําประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดตั๋วเงิน และการสลักหลังตั๋วเงินที่ผูรับสลักหลังมีสิทธิไล

เบี้ย

4105010102 บัญชีบัตรเครดิต รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากบัตรเครดิต

4105010103 บัญชีบริการบัตร ATM และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิคสอื่นๆ รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการใหบริการบัตร ATM และบริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิคสอื่นๆ

4105010104 บัญชีบริการโอนเงินและเรียกเก็บ-Bahtnet รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการใหบริการโอนเงินและเรียกเก็บ-Bahtnet

4105010105 บัญชีบริการโอนเงินและเรียกเก็บ-Media Clearing รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการใหบริการโอนเงินและเรียกเก็บ-Media Clearing

4105010106 บัญชีบริการโอนเงินและเรียกเก็บ-อื่นๆ รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการใหบริการโอนเงินและเรียกเก็บ-อื่นๆ

4105010107 บัญชีบริการที่ปรึกษา รายไดบริการของธนาคารจากการใหบริการที่ปรึกษา

4105010108 บัญชีคาธรรมเนียมจัดการ รายไดคาธรรมเนียมจากการมจัดการ

4105010109 บัญชีการจัดการออก การจัดจําหนายหลักทรัพย และการคาตราสารแหงหนี้ รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการการจัดการออก การจัดจําหนายหลักทรัพย และ

การคาตราสารแหงหนี้

4105010110 บัญชีการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพยของลูกคา รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพยของลูกคา

4105010111 บัญชีคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับเช็ค

4105010112 บัญชีคาธรรมเนียมการออกเล็ตเตอรออฟเครดิต รายไดคาธรรมเนียมจากการออกเล็ตเตอรออฟเครดิต

4105010113 บัญชีคานายหนา รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารสําหรับคานายหนา

4105010199 บัญชีคาธรรมเนียมและบริการอื่นๆ รายไดคาธรรมเนียมและบริการของธนาคารจากการใหบริการอื่นๆ แกลูกคาที่มิไดแสดงไวในรายการ

ขางตน

4200000000 4.2   บัญชีรายไดจากการชวยเหลือ และรายไดจากการบริจาค  



Account Code Account NF F Description

4201000000 4.2.1   บัญชีรายไดจากการชวยเหลือเพื่อการดําเนินงาน  

4201010101 บัญชีรายไดจากการชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานอื่น จากหนวยงานภาครัฐ

4201010199 บัญชีรายไดจากการชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานอื่น เงินอุดหนุนทั้งในรูปของเงินสดหรือส่ิงของที่กิจการไดรับโอนโดยสมัครใจจากหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินในการดําเนินงานประจําของกิจการ

4202000000 4.2.2   บัญชีรายไดจากการชวยเหลือเพื่อการลงทุน   

4202010101 บัญชีรายไดชวยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น จากหนวยงานภาครัฐ

4202010199 บัญชีรายไดชวยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น เงินอุดหนุนทั้งในรูปของเงินสดเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่มิใชสินคา หรือการโอนสินทรัพยที่มิใช

สินคาและเงินสดโอนที่กิจการไดรับโอนโดยสมัครใจจากหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชใน

การจัดหาสินทรัพยของกิจการ

4203000000 4.2.3   บัญชีรายไดจากการบริจาค

4203010101 บัญชีรายไดจากการบริจาค สินทรัพยที่ไดรับจากการบริจาคตางๆ

4300000000 4.3   บัญชีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  

4301000000 4.3.1   บัญชีรายไดดอกเบี้ย   (เฉพาะ non finance)

4301010101 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินฝาก(หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับจากเงินฝากกับหนวยงานภาครัฐ

4301010102 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินฝาก(บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับจากเงินฝากกับบุคคลภายนอก

4301010103 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินใหกู(หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับจากเงินใหกูแกหนวยงานภาครัฐ

4301010104 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินใหกู(บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับจากเงินใหกูแกบุคคลภายนอก

4301010105 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินลงทุน (หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับจากเงินลงทุนกับหนวยงานภาครัฐ

4301010106 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินลงทุน (บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับจากเงินลงทุนกับบุคคลภายนอก

4301010198 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-อื่น (หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนกับหนวยงาน

ภาครัฐ

4301010199 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-อื่น (บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ย, สวนลด และอื่นๆ ที่กิจการไดรับรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนกับ

บุคคลภายนอก

4302000000 4.3.2   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินใหสินเช่ือ   (เฉพาะ finance)

4302010000 4.3.2.01   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินใหสินเช่ือ จากหนวยงานของรัฐ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

4302010101 บัญชีเงินใหกูยืม/เงินใหยืม ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากการใหกูยืมแกหนวยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ไมรวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4302010102 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากการเบิกเงินเกินบัญชี(หนวยงานภาครัฐ)

ทั้งนี้ไมรวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4302010103 บัญชีตั๋วเงิน ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากตั๋วเงิน(หนวยงานภาครัฐ) ทั้งนี้ไม

รวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ

สถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4302010199 อื่นๆ ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐสําหรับรายการ

อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน ทั้งนี้ไมรวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศ

ภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4302020000 4.3.2.02   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินใหสินเช่ือ จากประชาชนทั่วไป   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

4302020101 บัญชีเงินใหกูยืม/เงินใหยืม ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากการใหกูยืมแกบุคคลภายนอก ทั้งนี้

ไมรวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ

สถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4302020102 บัญชีเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากการเบิกเงินเกินบัญชี(บุคคลภายนอก) ทั้งนี้

ไมรวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ

สถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4302020103 บัญชีตั๋วเงิน ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากตั๋วเงิน(บุคคลภายนอก) ทั้งนี้ไม

รวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ

สถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4302020199 บัญชีอื่นๆ ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากบุคคลภายนอกสําหรับรายการอื่นๆ

 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน ทั้งนี้ไมรวมสวนที่ไดรับจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใต

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

4303000000 4.3.3   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    (เฉพาะ finance)

4303010000 4.3.3.01   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ของรัฐ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

4303010101 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ย สวนลด และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากเงินฝาก บัตรเงินฝาก ที่กิจการฝากไวกับสถาบัน

การเงิน(หนวยงานภาครัฐ)

4303010102 บัญชีเงินใหสินเช่ือ ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากเงินใหสินเช่ือ รวมทั้งดอกเบี้ยจาก

เงินใหสินเช่ือและลูกหนี้ตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน การรับโอนลูกหนี้ที่ไมเขาขายการขายตาม

หลักการบัญชีที่ไดรับจากสถาบันการเงิน(หนวยงานภาครัฐ)

4303010103 บัญชีหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน

กับธนาคารแหงประเทศไทย

4303010199 บัญชีอื่นๆ ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐสําหรับรายการ

อื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

4303020000 4.3.3.02   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ของเอกชน   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

4303020101 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ย สวนลด และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากเงินฝาก บัตรเงินฝาก ที่กิจการฝากไวกับสถาบัน

การเงิน(บุคคลภายนอก)



Account Code Account NF F Description

4303020102 บัญชีเงินใหสินเช่ือ ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากเงินใหสินเช่ือ รวมทั้งดอกเบี้ยจาก

เงินใหสินเช่ือและลูกหนี้ตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน การรับโอนลูกหนี้ที่ไมเขาขายการขายตาม

หลักการบัญชีที่ไดรับจากสถาบันการเงิน(บุคคลภายนอก)

4303020103 บัญชีหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน

กับธนาคารแหงประเทศไทย

4303020199 บัญชีอื่นๆ ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากบุคคลภายนอกสําหรับรายการอื่นๆ

 นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

4304000000 4.3.4   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน   (เฉพาะ finance)

4304010101 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน (หนวยงานภาครัฐ) ดอกผลจากการใหเชาซ้ือ หรือสวนตางของราคาเชาหรือราคาเชาซ้ือสินคากับราคาทุนของสินคาที่เชา

หรือใหเชาซ้ือกับหนวยงานภาครัฐ และกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวในงวดบัญชีปจจุบัน

4304010102 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน (บุคคลภายนอก) ดอกผลจากการใหเชาซ้ือ หรือสวนตางของราคาเชาหรือราคาเชาซ้ือสินคากับราคาทุนของสินคาที่เชา

หรือใหเชาซ้ือกับบุคคลภายนอก และกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวในงวดบัญชีปจจุบัน

4305000000 4.3.5   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-การรับซ้ือฝาก   (เฉพาะ finance)

4305010101 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-การรับซ้ือฝาก (หนวยงานภาครัฐ) รายไดอันเกิดจากการรับซ้ือฝากกับหนวยงานภาครัฐ และกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวในงวดบัญชีป

ปจจุบัน

4305010102 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-การรับซ้ือฝาก (บุคคลภายนอก) รายไดอันเกิดจากการรับซ้ือฝากกับบุคคลภายนอก และกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวในงวดบัญชีป

ปจจุบัน

4306000000 4.3.6   บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินลงทุน   (เฉพาะ finance)

4306010101 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินลงทุน (หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากการลงทุนไวกับหนวยงานภาครัฐ และกิจการไดรับรูเปน

รายไดแลวในงวดบัญชีปปจจุบัน

4306010102 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-เงินลงทุน (บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากการลงทุนไวกับบุคคลภายนอก และกิจการไดรับรูเปน

รายไดแลวในงวดบัญชีปปจจุบัน

4307000000 4.3.7   บัญชีรายไดดอกเบี้ยอื่นๆ   

4307010101 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-อื่น (หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐสําหรับรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได

ระบุไวขางตน และกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวในงวดบัญชีปปจจุบัน

4307010102 บัญชีรายไดดอกเบี้ย-อื่น (บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับจากบุคคลภายนอกสําหรับรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุ

ไวขางตน และกิจการไดรับรูเปนรายไดแลวในงวดบัญชีปปจจุบัน

4308000000 4.3.8   บัญชีรายไดเงินปนผล  

4308010101 บัญชีรายไดเงินปนผล-เงินลงทุน(หนวยงานภาครัฐ)   เงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนไวกับหนวยงานภาครัฐ และกิจการไดรับรูเปนรายไดเม่ือหนวยงาน

ภาครัฐมีการประกาศจาย

4308010102 บัญชีรายไดเงินปนผล-เงินลงทุน (บุคคลภายนอก)   เงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนไวกับบุคคลภายนอก และกิจการไดรับรูเปนรายไดเม่ือหนวยงาน

ภาครัฐมีการประกาศจาย

4.4   บัญชีรายไดอื่นๆ

4401000000 4.4.1   บัญชีกําไร / ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน ของหนวยงาน

4401010101 บัญชีกําไร / ขาดทุน ที่ยังไมรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท ณ วันที่

ในงบการเงิน  (สําหรับ finanace ใชช่ือบัญชีกําไรจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ)

4401010102 บัญชีกําไร / ขาดทุน ที่รับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท ณ วันที่

เกิดรายการขึ้นจริง (สําหรับ finanace ใชช่ือบัญชีกําไรจากการซ้ือขาย แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ)

4402000000 4.4.2   บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย 

4402100000 4.4.2.10   บัญชีรายรับจากการขายเงินลงทุน   (เฉพาะ non finance)

4402100101 บัญชีรายรับจากการขายเงินลงทุนของหนวยงาน รายรับจากการขายเงินลงทุน

4402200000 4.4.2.20   บัญชีกําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน   (เฉพาะ finance)

4402210000 4.4.2.21   บัญชีเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book)

4402210100 4.4.2.21.01   บัญชีตราสารหนี้

4402210101 บัญชีตราสารหนี้-หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

4402210102 บัญชีตราสารหนี้-ตราสารหนี้ภาคเอกชน รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-ตราสารหนี้ภาคเอกชน

4402210103 บัญชีตราสารหนี้-ตราสารหนี้ตางประเทศ รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-ตราสารหนี้ตางประเทศ

4402210199 บัญชีตราสารหนี้-ตราสารหนี้อื่น รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-ตราสารหนี้อื่น

4402210200  4.4.2.21.02   บัญชีตราสารทุน

4402210201 บัญชีตราสารทุน-หลักทรัพยจดทะเบียน รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-หลักทรัพยจดทะเบียน

4402210202 บัญชีตราสารทุน-หลักทรัพยตางประเทศ รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-หลักทรัพยตางประเทศ

4402210299 บัญชีตราสารทุน-หลักทรัพยอื่น รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-หลักทรัพยอื่น

4402210300 4.4.2.21.03   บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา

4402210301 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา-เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา

4402220000 4.4.2.22   บัญชีเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book)

4402220100 4.4.2.22.01   บัญชีตราสารหนี้

4402220101 บัญชีตราสารหนี้-หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

4402220102 บัญชีตราสารหนี้-ตราสารหนี้ภาคเอกชน รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-ตราสารหนี้ภาคเอกชน

4402220103 บัญชีตราสารหนี้-ตราสารหนี้ตางประเทศ รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-ตราสารหนี้ตางประเทศ

4402220199 บัญชีตราสารหนี้-ตราสารหนี้อื่น รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-ตราสารหนี้อื่น

4402220200  4.4.2.22.02   บัญชีตราสารทุน

4402220201 บัญชีตราสารทุน-หลักทรัพยจดทะเบียน รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-หลักทรัพยจดทะเบียน

4402220202 บัญชีตราสารทุน-หลักทรัพยตางประเทศ รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-หลักทรัพยตางประเทศ



Account Code Account NF F Description

4402220299 บัญชีตราสารทุน-หลักทรัพยอื่น รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-หลักทรัพยอื่น

4402220300 4.4.2.22.03   บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา

4402220301 บัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา รายรับจากการขายตราสารหนี้ที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร-เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา

4402300000 4.4.2.30   บัญชี กําไร / ขาดทุน จากการขายสินทรัพยอื่น

4402300101 บัญชี กําไร / ขาดทุน จากการขายสินทรัพยรอการขาย กําไร / ขาดทุนที่เกิดจากการขายสินทรัพยรอการขาย

4402300102 บัญชี กําไร / ขาดทุน จากการขายสินทรัพยอื่น กําไร / ขาดทุนที่เกิดจากการขายสินทรัพยอื่น

4402300104 บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพยถาวร กําไร / ขาดทุนที่เกิดจากการขายสินทรัพยถาวร

4403000000 4.4.3   บัญชีกําไรที่เกี่ยวกับเงินลงทุนและจากการประเมินราคาสินทรัพย   (เฉพาะ non-finance)

4403100000 4.4.3.10   บัญชีกําไรที่เกี่ยวกับเงินลงทุนและจากการประเมินราคาสินทรัพย   (เฉพาะ non-finance)

4403100101 บัญชีโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน สวนโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน

4403100102 บัญชีกําไรจากการประเมินราคาเงินลงทุน ของหนวยงาน มูลคาของเงินลงทุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาเงินลงทุน

4403100103 บัญชีกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน กําไรที่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

4403100198 บัญชีโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่น สวนโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

4403100199 บัญชีกําไรจากการประเมินราคาสินทรัพยอื่น มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาของสินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

4403200000 4.4.3.20   บัญชีกําไร (ขาดทุน) ที่เกี่ยวกับเงินลงทุน   (เฉพาะ finance)

4403210000 4.4.3.21   บัญชีกําไร (ขาดทุน) จากการประเมินราคาเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book)

4403210101 บัญชีกําไรจากการประเมินราคาเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book) มูลคาของเงินลงทุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา

4403210102 บัญชีโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา (Trading Bool) สวนโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา

4403210103 บัญชีกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book) กําไรที่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคา

4403210104 บัญชีกําไรจากการคืนทุนของตราสารทุนในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book) กําไรที่เกิดขึ้นจากการคืนทุนของตราสารทุนในบัญชีเพื่อการคา

4403210105 บัญชีกําไรจากการไถถอนตราสารหนี้ในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book) กําไรที่เกิดขึ้นจากการไถถอนตราสารหนี้ในบัญชีเพื่อการคา

4403220000 4.4.3.22   บัญชีกําไร (ขาดทุน) จากการประเมินราคาเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book)

4403220101 บัญชีกําไรจากการประเมินราคาเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) มูลคาของเงินลงทุนสวนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการ

ธนาคาร

4403220102 บัญชีโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) สวนโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

4403220103 บัญชีกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) กําไรที่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

4403220104 บัญชีกําไรจากการคืนทุนของตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) กําไรที่เกิดขึ้นจากการคืนทุนของตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

4403220105 บัญชีกําไรจากการไถถอนตราสารหนี้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) กําไรที่เกิดขึ้นจากการไถถอนตราสารหนี้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร

4403300000 4.4.3.30   บัญชีกําไรจากการประเมินราคาสินทรัพยอื่น (เฉพาะ finance)

4403300101 บัญชีกําไรจากการประเมินราคาทรัพยสินรอการขาย มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาของทรัพยสินรอการขาย

4403300102 บัญชีโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย สวนโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย

4403300198 บัญชีโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอื่น สวนโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

4403300199 บัญชีกําไรจากการประเมินราคาสินทรัพยอื่น มูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาสินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

4404000000 4.4.4   บัญชีสวนแบงกําไร/ขาดทุน จากการลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

4404010101 บัญชีสวนแบงกําไร/ขาดทุน จากการลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สวนแบงจากกําไรสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

4405000000 4.4.5   บัญชีรายไดอื่น 

4405010101 บัญชีหนี้สูญไดรับคืน เงินที่กิจการไดรับคืนจากลูกหนี้ที่กิจการเคยตัดเปนหนี้สูญแลว

4405010102 บัญชีโอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สวนโอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

4405010103 บัญชีเงินชดเชยโครงการนโยบายรัฐ (ตนทุนเงินและบริการ) รายไดที่ไดรับจากงบประมาณ/สวนราชการที่เปนเงินชดเชยจากการดําเนินโครงการนโยบายรัฐ

4405010199 บัญชีรายไดอื่น รายไดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

5000000000 5   บัญชีคาใชจาย

5100000000   5.1   บัญชีตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ

5101000000   5.1.1   บัญชีตนทุนขายสินคา

5101100000 5.1.1.10   บัญชีสินคาสําเร็จรูป

5101100101 บัญชีสินคาสําเร็จรูปตนงวด ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่มีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติของกิจการ ณ วัน

ตนงวด

5101100102 บัญชีซ้ือสินคาสําเร็จรูปสุทธิ - หนวยงานภาครัฐ คาซ้ือสินคาสําเร็จรูปสุทธิจากหนวยงานภาครัฐ

5101100103 บัญชีซ้ือสินคาสําเร็จรูปสุทธิ - บุคคลภายนอก คาซ้ือสินคาสําเร็จรูปสุทธิจากหนวยงานภาครัฐ

5101100104 บัญชีคาขนสง คาขนสงที่เกิดจากการซื้อสินคาสําเร็จรูป

5101100150 บัญชีคาใชจายในการซ้ือสินคาสําเร็จรูป-อื่นๆ คาใชจายในการซ้ือสินคาสําเร็จรูปอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

5101100190 บัญชีสินคาสําเร็จรูปปลายงวด ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่มีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติของกิจการ ณ วัน

ปลายงวด

5101200000 5.1.1.20  บัญชีตนทุนผลิตสินคาสําเร็จรูป

5101210100 5.1.1.21   บัญชีวัตถุดิบทางตรง

5101210101 บัญชีวัตถุดิบตนงวด ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่มีไวใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูป ณ วันตนงวด

5101210102 บัญชีซ้ือวัตถุดิบสุทธิ - หนวยงานภาครัฐ คาซ้ือวัตถุดิบสุทธิจากหนวยงานภาครัฐ

5101210103 บัญชีซ้ือวัตถุดิบสุทธิ - บุคคลภายนอก คาซ้ือวัตถุดิบสุทธิจากหนวยงานภาครัฐ

5101210104 บัญชีคาขนสง คาขนสงที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ

5101210119 บัญชีคาใชจายในการซ้ือวัตถุดิบ-อื่นๆ คาใชจายในการซ้ือวัตถุดิบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

5101210131 บัญชีวัตถุดิบปลายงวด ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่มีไวใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูป ณ วันปลายงวด

5101222100 5.1.1.22  บัญชีคราแรงทางตรง
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5101222101 บัญชีคาแรงทางตรง คาแรงที่จายใหแกพนักงานที่ผลิตสินคาโดยตรง

5101230000 5.1.1.23   บัญชีคาใชจายในการผลิต

5101230101 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาเส่ือมราคา คาเส่ือมราคาที่เกี่ยวของกับการผลิต

5101230102 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาใชจายบุคคลากร คาใชจายบุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิต

5101230103 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาไฟฟา คาไฟฟาที่ใชไปในการผลิต

5101230104 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาน้ําประปา คาน้ําประปาที่ใชไปในการผลิต

5101230105 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาโทรศัพท คาโทรศัพทที่ใชไปในการผลิต

5101230106 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน (คาไฟฟา, คาน้ําประปา, คาโทรศัพท) ที่ใชไป

ในการผลิต

5101230107 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาน้ํามันเช้ือเพลิงที่ใชไปในการผลิต

5101230108 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาแกส คาแกสที่ใชไปในการผลิต

5101230109 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาวัสดุหีบหอ คาวัสดุหีบหอที่ใชไปในการผลิต

5101230110 บัญชีคาใชจายในการผลิต-คาวัสดุอื่น คาวัสดุอื่นๆ ที่ใชไปในการผลิต

5101230112 TFRS บัญชีคาใชจายในการผลิต - ตนทุนบริการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูในรอบปบัญชี เฉพาะสวนของพนักงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

การผลิตสินคา

5101230197 บัญชีคาใชจายในการผลิต-อื่นๆ คาใชจายในการผลิตอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

5101230198 บัญชีงานระหวางทําตนงวด ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่อยูในระหวางกระบวนการผลิตที่ผลิตใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย ณ

 วันตนงวด

5101230199 บัญชีงานระหวางทําปลายงวด ทรัพยสินที่มีตัวตนของกิจการที่อยูในระหวางกระบวนการผลิตที่ผลิตใหเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย ณ

 วันปลายงวด

5101300000 5.1.1.30   ตนทุนขาย (รวม)

5101300101 บัญชีตนทุนขายรวม (กรณีที่ไมสามารถแยกรายละเอียดได)

5102000000  5.1.2   บัญชีตนทุนการใหบริการ

5102100000 5.1.2.1 บัญชีตนทุนการใหบริการ - หนวยงานภาครัฐ ตนทุนในการใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ

5102110100 5.1.2.10 บัญชีคาแรงทางตรง - หนวยงานภาครัฐ

5102110101 บัญชีคาแรงทางตรง - หนวยงานภาครัฐ เงินเดือน, คาจางแรงงานและคาลวงเวลาที่จายใหแกพนักงานที่บริการโดยตรง

5102120000 5.1.2.20   บัญชีคาใชจายในการบริการ - หนวยงานภาครัฐ

5102120101 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาเส่ือมราคา คาเส่ือมราคาที่เกี่ยวของกับการบริการ

5102120102 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาใชจายบุคคลากรอื่น คาใชจายบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริการ นอกเหนือจากที่ระบุไวในบัญชีคาแรงทางตรง

5102120103 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาไฟฟา คาไฟฟาที่ใชไปในการบริการ

5102120104 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาน้ําประปา คาน้ําประปาที่ใชไปในการบริการ

5102120105 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาโทรศัพท คาโทรศัพทที่ใชไปในการบริการ

5102120106 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน (คาไฟฟา, คาน้ําประปา, คาโทรศัพท) ที่ใชไป

ในการบริการ

5102120107 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาน้ํามันเช้ือเพลิงที่ใชไปในการบริการ

5102120108 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาแกส คาแกสที่ใชไปในการบริการ

5102120110 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาวัสดุอื่น คาวัสดุอื่นๆ ที่ใชไปในการบริการ

5102120197 บัญชีคาใชจายในการบริการ-อื่นๆ คาใชจายในการบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

5102130000 5.1.2.30   ตนทุนบริการ (รวม) - หนวยงานภาครัฐ

5102130101 บัญชีตนทุนบริการรวม (กรณีที่ไมสามารถแยกรายละเอียดได)

5102200000 5.1.2.2 บัญชีตนทุนการใหบริการ - บุคคลภายนอก ตนทุนในการใหบริการแกบุคคลภายนอก

5102210100 5.1.2.10 บัญชีคาแรงทางตรง - บุคคลภายนอก

5102210101 บัญชีคาแรงทางตรง - บุคคลภายนอก เงินเดือน, คาจางแรงงานและคาลวงเวลาที่จายใหแกพนักงานที่บริการโดยตรง

5102220000 5.1.2.20   บัญชีคาใชจายในการบริการ - บุคคลภายนอก

5102220101 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาเส่ือมราคา คาเส่ือมราคาที่เกี่ยวของกับการบริการ

5102220102 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาใชจายบุคคลากรอื่น คาใชจายบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริการ นอกเหนือจากที่ระบุไวในบัญชีคาแรงทางตรง

5102220103 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาไฟฟา คาไฟฟาที่ใชไปในการบริการ

5102220104 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาน้ําประปา คาน้ําประปาที่ใชไปในการบริการ

5102220105 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาโทรศัพท คาโทรศัพทที่ใชไปในการบริการ

5102220106 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน (คาไฟฟา, คาน้ําประปา, คาโทรศัพท) ที่ใชไป

ในการบริการ

5102220107 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาน้ํามันเช้ือเพลิง คาน้ํามันเช้ือเพลิงที่ใชไปในการบริการ

5102220108 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาแกส คาแกสที่ใชไปในการบริการ

5102220110 บัญชีคาใชจายในการบริการ-คาวัสดุอื่น คาวัสดุอื่นๆ ที่ใชไปในการบริการ

5102220111 TFRS บัญชีคาใชจายในการบริการ - ตนทุนบริการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูในรอบปบัญชี เฉพาะสวนของพนักงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

การใหบริการ

5102220197 บัญชีคาใชจายในการบริการ-อื่นๆ คาใชจายในการบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

5102230000 5.1.2.30   ตนทุนบริการ (รวม) - บุคคลภายนอก

5102230101 บัญชีตนทุนบริการรวม (กรณีที่ไมสามารถแยกรายละเอียดได)

5200000000   5.2    บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย (เฉพาะ finance)

5201000000 5.2.1   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีเงินรับฝาก   (เฉพาะ finance)

5201100000 5.2.1.10   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีเงินรับฝาก จากหนวยงานของรัฐ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)



Account Code Account NF F Description

5201100101 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-เงินรับฝากกระแสรายวัน ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(หนวยงานภาครัฐ) ประเภทกระแสรายวัน ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแก

สถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  และ

สถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201100102 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-เงินรับฝากออมทรัพย ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(หนวยงานภาครัฐ) ประเภทออมทรัพย ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบัน

การเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  และสถาบัน

การเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201100103 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-เงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(หนวยงานภาครัฐ)ประเภทจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  ทั้งนี้ไมรวมที่จาย

ใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

และสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201100104 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายใหแกผูใหกูยืม(หนวยงานภาครัฐ) ประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ทั้งนี้

ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบัน

การเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201100105 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-บัตรเงินฝาก ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(หนวยงานภาครัฐ) ประเภทบัตรเงินฝาก  ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบัน

การเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  และสถาบัน

การเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201100199 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-อิ่นๆ ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(หนวยงานภาครัฐ) สําหรับรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ

สถาบันการเงิน  และสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201200000 5.2.1.20   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีเงินรับฝาก จากเอกชน  (External Entities)   (เฉพาะ finance)

5201200101 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-เงินรับฝากกระแสรายวัน ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(บุคคลภายนอก) ประเภทกระแสรายวัน ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบัน

การเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  และสถาบัน

การเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201200102 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-เงินรับฝากออมทรัพย ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(บุคคลภายนอก) ประเภทออมทรัพย ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบัน

การเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  และสถาบัน

การเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201200103 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-เงินรับฝากจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(บุคคลภายนอก)ประเภทจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา  ทั้งนี้ไมรวมที่จาย

ใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

และสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201200104 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-ตั๋วสัญญาใชเงิน/ตั๋วแลกเงิน ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายใหแกผูใหกูยืม(บุคคลภายนอก) ประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ทั้งนี้ไม

รวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบัน

การเงินและสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201200105 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-บัตรเงินฝาก ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(บุคคลภายนอก) ประเภทบัตรเงินฝาก  ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบัน

การเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  และสถาบัน

การเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5201200199 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-อิ่นๆ ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(บุคคลภายนอก) สําหรับรายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ

สถาบันการเงิน  และสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5202000000 5.2.2   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน   (เฉพาะ finance)

5202100000 5.2.2.10   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ใหหนวยงานของรัฐ   (Trading Partner)   (เฉพาะ finance)

5202100101 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินรับฝาก ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(หนวยงานภาครัฐ) ประเภทตางๆ รวมทั้งตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน

 ที่จายใหแกสถาบันการเงินในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

และสถาบันการเงินที่อยูในตางประเทศ

5202100102 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมในประเทศ ดอกเบี้ยเงินกูยืม, ดอกเบี้ยจากการกูยืมตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน และการขายลูกหนี้ที่ไมเขาขายเปน

การขายตามหลักการบัญชีที่จายใหแกสถาบันการเงินในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ) ภายใต

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

5202100103 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมตางประเทศ ดอกเบี้ยเงินกูยืม, ดอกเบี้ยจากการกูยืมตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน และการขายลูกหนี้ที่ไมเขาขายเปน

การขายตามหลักการบัญชีที่จายใหแกสถาบันการเงิน(หนวยงานภาครัฐ) ที่อยูในตางประเทศ

5202100104 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ดอกเบี้ยจากการขายพันธบัตรโดยมีสัญญาซ้ือคืนกับธนาคารแหงประเทศไทย

5202100199 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-อื่นๆ ดอกเบี้ยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่จายใหแกสถาบันการเงิน (หนวยงานภาครัฐ)

5202200000 5.2.2.20   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ใหเอกชน   (External Entities)   (เฉพาะ finance)

5202200101 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินรับฝาก ดอกเบี้ยที่จายใหแกผูฝากเงิน(บุคคลภายนอก) ประเภทตางๆ รวมทั้งตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน ที่

จายใหแกสถาบันการเงินในประเทศภายใตพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินและ

สถาบันการเงินที่อยูในตางประเทศ

5202200102 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมในประเทศ ดอกเบี้ยเงินกูยืม, ดอกเบี้ยจากการกูยืมตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน และการขายลูกหนี้ที่ไมเขาขายเปน

การขายตามหลักการบัญชีที่จายใหแกสถาบันการเงินในประเทศ(บุคคลภายนอก) ภายใต

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

5202200103 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมตางประเทศ ดอกเบี้ยเงินกูยืม, ดอกเบี้ยจากการกูยืมตามธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน และการขายลูกหนี้ที่ไมเขาขายเปน

การขายตามหลักการบัญชีที่จายใหแกสถาบันการเงิน(บุคคลภายนอก) ที่อยูในตางประเทศ

5202200104 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ดอกเบี้ยจากการขายพันธบัตรโดยมีสัญญาซ้ือคืนกับธนาคารแหงประเทศไทย

5202200199 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-อิ่นๆ ดอกเบี้ยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนที่จายใหแกสถาบันการเงิน (บุคคลภายนอก)

5203000000 5.2.3   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีเงินกูยืม   (เฉพาะ finance)

5203100000 5.2.3.10   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีเงินกูยืมระยะส้ัน   (เฉพาะ finance)

5203100101 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมระยะส้ันในประเทศ (หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)  ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใต

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

5203100102 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมระยะส้ันในประเทศ (บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(บุคคลภายนอก)  ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใต

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน



Account Code Account NF F Description

5203100103 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมระยะส้ันตางประเทศ ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายเนื่องจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน 1 ปโดยจาย

ใหแกผูใหกูยืมในตางประเทศ ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5203100199 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-อิ่นๆ ดอกเบี้ยและสวยลดจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนสําหรับเงินกูบืมระยะส้ัน

5203200000 5.2.3.20   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - บัญชีเงินกูยืมระยะยาว   (เฉพาะ finance)

5203200101 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมระยะยาวในประเทศ (หนวยงานภาครัฐ) ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)  ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใต

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

5203200102 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมระยะยาวในประเทศ (บุคคลภายนอก) ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(บุคคลภายนอก)  ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นในประเทศภายใต

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน

5203200103 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - เงินกูยืมระยะยาวตางประเทศ ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายเนื่องจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ปโดยจาย

ใหแกผูใหกูยืมในตางประเทศ ทั้งนี้ไมรวมที่จายใหแกสถาบันการเงินอื่นที่อยูในตางประเทศ

5203200199 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย-อิ่นๆ ดอกเบี้ยและสวยลดจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนสําหรับเงินกูยืมระยะยาว

5299000000 5.2.99   บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - อื่นๆ   (เฉพาะ finance)

5299010101 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - อื่นๆ (หนวยงานภาครัฐ) คาใชจายดอกเบี้ยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนโดยจายใหแกหนวยงานภาครัฐ

5299010102 บัญชีคาใชจายดอกเบี้ย - อื่นๆ (บุคคลภายนอก) คาใชจายดอกเบี้ยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนโดยจายใหแกบุคคลภายนอก

5300000000 5.3   บัญชีคาใชจายดําเนินงาน

5301000000 5.3.1   บัญชีคาใชจายในการขาย

5301010101 บัญชีคาโฆษณาและคาสงเสริมการขาย คาโฆษณา และคาใชจายในการสงเสริมการขายตางๆ

5301010199 บัญชีอื่นๆ คาใชจายในการขายอื่นๆ นอกเหนือจากคาโฆษณา และคาสงเสริมการขาย

5302000000 5.3.2   บัญชีคาใชจายบุคลากร

5302100000 5.3.2.10   บัญชีเงินเดือนและคาจาง

5302100101 บัญชีเงินเดือน เงินเดือนที่จายใหแกพนักงานสําหรับงานที่ทํา

5302100102 บัญชีโบนัส-พนักงาน เงินโบนัสที่จายใหแกพนักงานตามขอกําหนดของกิจการ

5302100103 บัญชีโบนัส-กรรมการ เงินโบนัสที่จายใหแกกรรมการตามขอกําหนดของกิจการ

5302100104 บัญชีเงินประจําตําแหนงและเงินประจําตําแหนงวิชาชีพอื่น เงินประจําตําแหนงตามขอกําหนดของกิจการ

5302100105 บัญชีคาลวงเวลา การจายเงินคางานที่ทําเกินกวาและเพิ่มเติมจากช่ัวโมงปกติ

5302100106 บัญชีคาครองชีพ เงินคาครองชีพตามขอกําหนดของกิจการ

5302100107 บัญชีคาจางประจํา เงินที่จายเปนคาแรงสําหรับการทํางานปกติของลูกจางประจําภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5302100108 บัญชีคาจางช่ัวคราว เงินที่จายเปนคาแรงสําหรับการทํางานปกติของลูกจางช่ัวคราวภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5302100109 บัญชีเงินรางวัลสําหรับผูบริหาร เงินรางวัลที่มิใชโบนัสโดยจายใหแกผูบริหาร

5302100110 บัญชีเงินรางวัลสําหรับพนักงาน เงินรางวัลที่มิใชโบนัสโดยจายใหแกพนักงาน

5302100111 บัญชีคาเบี้ยเลี้ยง คาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกิจการ

5302100112 บัญชีคาเบี้ยขยัน คาเบี้ยขยันตามขอกําหนดของกิจการ

5302100113 บัญชีเบี้ยประชุมกรรมการ คาเบี้ยประชุมกรรมการตามขอกําหนดของกิจการ

5302100114 บัญชีเบี้ยกรรมการ คาเบี้ยกรรมการตามขอกําหนดของกิจการ

5302100115 บัญชีเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพที่จายใหแกพนักงานตามขอกําหนดของกิจการ

5302100199 บัญชีเงินเดือนและคาจางอื่น เงินเดือนและคาจางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

5302200000 5.3.2.20   บัญชีคาใชจายบุคลากรอื่น

5302200101 บัญชีเงินสมทบ กองทุนบําเหน็จบํานาญ คาใชจายที่บันทึกไวเปนเงินสมบทเขากองทุนบําเหน็จบํานาญที่กิจการจายเขากองทุนดังกลาวภายใน

รอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5302200102 บัญชีเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน คาใชจายที่บันทึกไวเปนเงินสมบทเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานที่กิจการจายเขากองทุนดังกลาว

ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5302200103 บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม คาใชจายที่บันทึกไวเปนคาเงินสมทบที่นายจางออกในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5302200104 บัญชีเงินชดเชยกรณีเลิกจาง เงินชดเชยที่ใหแกพนักงานของกิจการในกรณีเลิกจาง ร

5302200105 บัญชีเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ เงินชดเชยที่ใหแกพนักงานของกิจการในกรณีเกษียณอายุ

5302200106 บัญชีคาเชาบาน คาเชาบานตามขอกําหนดของกิจการ

5302200108 บัญชีคาเครื่องแบบ คาเครื่องแบบตามขอกําหนดของกิจการ

5302200109 บัญชีเงินชวยเหลือคาสาธารณูปโภค คาสาธารณูปโภคตามขอกําหนดของกิจการ

5302200110 บัญชีเงินสบทบเขากองทุนอื่นๆ คาใชจายที่บันทึกไวเปนคาเงินสมทบที่กิจการจายใหกองทุนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวภายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5302200111 บัญชีเงินชดเชยกรณีเลิกจางและเกษียณอายุ

5302200199 บัญชีคาใชจายบุคลากรอื่น คาใชจายบุคลากรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

5302300000 5.3.2.30   บัญชีเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัวดานการศึกษาและคารักษาพยาบาล

5302310000 5.3.2.31   บัญชีเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัวดานการศึกษา

5302310101 บัญชีเงินชวยการศึกษาบุตร คาใชจายเพื่อเปนเงินชวยการศึกษาบุครตามขอกําหนดของกิจการ

5302310102 บัญชีเงินชวยเหลือบุตร คาใชจายเพื่อเปนเงินชวยเหลือบุตรตามขอกําหนดของกิจการ

5302320000 5.3.2.32   บัญชีเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัวดานคารักษาพยาบาล

5302320101 บัญชีเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงาน คาใชจายดานการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวของกับพนักงานสําหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย

5302320102 บัญชีเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลครอบครัวของพนักงาน คาใชจายดานการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวของกับครอบครัวสําหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย

5302320103 บัญชีเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว



Account Code Account NF F Description

5302330000 5.3.2.33   บัญชีบําเหน็จบํานาญ 

5302330101 บัญชีบําเหน็จบํานาญ มูลคาปจจุบันของคาใชจายจากประมาณการที่เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญพนักงานที่เกิดขึ้นในระหวาง

งวดบัญชีปจจุบัน

5303000000 5.3.3   บัญชีคาใชจายดานการฝกอบรม

5303010101 บัญชีคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ

5303010102 บัญชีคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตางประเทศ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตางประเทศ

5303010103 บัญชีคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนารวมทั้งในประเทศและตางประเทศ

5304000000 5.3.4   บัญชีคาใชจายเดินทางเพื่องานกิจการ

5304010101 บัญชีคาใชจายเดินทางเพื่องานกิจการ-ภายในประเทศ คาใชจายในการเดินทางภายในประเทศ

5304010102 บัญชีคาใชจายเดินทางเพื่องานกิจการ-ตางประเทศ คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ

5304010103 บัญชีคาใชจายเดินทางเพื่องานกิจการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

5305000000 5.3.5   บัญชีคาวัสดุ คาใชสอย คาสาธารณูปโภค และคาบริการอื่นๆ

5305100000 5.3.5.10   บัญชีคาวัสดุ คาใชสอย

5305100101 บัญชีวัสดุ / พัสดุ (คาใชจาย) คาวัสดุ/พัสดุสุทธิเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการ

5305100103 บัญชีคาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาเครื่องเขียนแบบพิมพที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305100104 บัญชีคาภาษีจากการขายและภาษีสินทรัพยอื่นๆ ภาษีขายท่ีไมใชภาษีมูลคาเพิ่ม รวมถึงภาษีจากการจําหนายทรัพยสินที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา

บัญชีปจจุบัน

5305100105 บัญชีคาซอมแซมและคาบํารุงรักษา คาใชจายที่เพื่อซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใชงานสินทรัพย

5305100106 บัญชีคาแกส คาแกสที่ใชไปในการดําเนินงานของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305100107 บัญชีคาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่นที่ใชไปในการดําเนินงานของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน

5305100108 บัญชีคาไปรษณีย คาขนสงวัสดุและส่ิงของ คาไปรษณีย คาขนสงวัสดุและส่ิงของที่ใชไปในการดําเนินงานของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชี

ปจจุบัน

5305100109 บัญชีคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการภายในรอบระยะเวลาปญชีปจจุบัน

5305100110 บัญชีคาที่ปรึกษา คาที่ปรึกษาที่เกิดขึ้นของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305100111 บัญชีคาใชจายเกี่ยวกับกฎหมาย คาใชจายที่เกี่ยวกับกฎหมายของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305100112 บัญชีคาบริการรักษาความปลอดภัยและคาบริการรักษาความสะอาด คาบริการรักษาความปลอดภัยและคาบริการรักษาความสะอาดของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชี

ปจจุบัน

5305100113 บัญชีคาเบี้ยประกันภัย คาเบี้ยประกันภัยของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305100114 บัญชีคาใชจายในการประชุม คาบริการรักษาความปลอดภัยและคาบริการรักษาความสะอาดของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชี

ปจจุบัน

5305100115 บัญชีคารับรอง คารับรองของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305100116 บัญชีภาษีอากร

5305100199 บัญชีอื่นๆ คาใชจายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305200000 5.3.5.20   บัญชีคาสาธารณูปโภค

5305200101 บัญชีคาไฟฟา คาไฟฟาใชในการดําเนินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305200102 บัญชีคาน้ําประปา คาน้ําประปาที่ใชในการดําเนินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305200103 บัญชีคาโทรศัพท คาโทรศัพทใชในการดําเนินของกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5305200199 บัญชีคาสาธารณูปโภคอื่น คาสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนสําหรับการดําเนินงานของกิจการ

5306000000 5.3.6   บัญชีคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

5306010101 บัญชีคาเส่ือมราคา การปนสวนมูลคาเส่ือมสภาพของทรัพยสินของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันตาม

มาตรฐานการบัญชี

5306010102 บัญชีคาตัดจําหนาย การปนสวนมูลคาเส่ือมสภาพของสินทรัพยไมมีตัวตนของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

ตามมาตรฐานการบัญชี

5306010103 บัญชีคาเส่ือมราคา  (สัมปทาน)

5306010104 TFRS คาเส่ือมราคา - อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การปนสวนมูลคาเส่ือมสภาพของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชี

ปจจุบัน

5307000000 5.3.7   บัญชีคาใชจายเงินอุดหนุน 

5307100000 5.3.7.10   บัญชีคาใชจายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

5307100101 เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น  จากหนวยงานภาครัฐ

5307100102 เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น เงินอุดหนุนที่กิจการจายใหแกหนวยงานอื่นๆ เพื่อใชในการดําเนินงานของหนวยงานนั้น

5307100103 รายได / เงินปนผล นําสงใหรัฐ

5307200000 5.3.7.20  บัญชีคาใชจายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน

5307210101 เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น  จากหนวยงานภาครัฐ

5307210102 เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น เงินอุดหนุนที่กิจการจายใหแกหนวยงานอื่นๆ เพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยของหนวยงานนั้น

5308000000 5.3.8   บัญชีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

5308010101 บัญชีหนี้สูญ ลูกหนี้จากรายการตางๆ ที่กิจการไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับชําระหนี้และไดตัด

จําหนายออกจากบัญชีของกิจการ

5308010102 บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้จากรายการตางๆ ที่กิจการคาดวาจะเรียกเก็บไมได และถือเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี

นั้น

5309000000 5.3.9   บัญชีคาเชาสินทรัพยเพื่อการดําเนินงาน

5309010101 บัญชีคาเชาสินทรัพยเพื่อการดําเนินงาน คาเชาตามสัญญาเชาสินทรัพยของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5309010102 บัญชีคาเชาที่ดิน และอาคารราชพัสดุ คาเชาสําหรับที่ดินและอาคารราชพัสดุของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5310000000 5.3.10   บัญชีคาตรวจสอบบัญชี

5310010101 บัญชีคาตรวจสอบบัญชี คาตรวจสอบบัญชีกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน



Account Code Account NF F Description

5311000000 5.3.11   บัญชีคาวิจัยและพัฒนา

5311010101 บัญชีคาวิจัยและพัฒนา คาวิจัยและพัฒนาของกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5400000000 5.4   บัญชีคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

5401000000 5.4.1   บัญชีตนทุนการกูยืม   (เฉพาะ non finance)

5401100000 5.4.1.10   บัญชีดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชี และ กูระยะส้ัน   (เฉพาะ non finance)

5401100101 บัญชีดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชี และ กูระยะส้ันในประเทศ-หนวยงานภาครัฐ ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)

5401100102 บัญชีดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชี และ กูระยะส้ันในประเทศ-บุคคลภายนอก ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(บุคคลภายนอก)

5401100103 บัญชีดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชี และ กูระยะส้ันตางประเทศ ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายเนื่องจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน 1 ปโดยจาย

ใหแกผูใหกูยืมในตางประเทศ

5401200000 5.4.1.20   บัญชีดอกเบี้ยจายเงินกูระยะยาว   (เฉพาะ non finance)

5401200101 บัญชีดอกเบี้ยจายเงินกูระยะยาวในประเทศ-หนวยงานภาครัฐ ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(หนวยงานภาครัฐ)

5401200102 บัญชีดอกเบี้ยจายเงินกูระยะยาวในประเทศ-บุคคลภายนอก ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ปโดยจายใหแก

ผูใหกูยืมในประเทศ(บุคคลภายนอก)

5401200103 บัญชีดอกเบี้ยจายเงินกูระยะยาวตางประเทศ ดอกเบี้ยและสวนลดที่จายเนื่องจากการกูยืมเงินในรูปตางๆ ที่มีระยะเวลาคงเหลือเกินกวา 1 ปโดยจาย

ใหแกผูใหกูยืมในตางประเทศ

5401300000 5.4.1.30   บัญชีดอกเบี้ยจาย-อื่นๆ   (เฉพาะ non finance)

5401300101 บัญชีดอกเบี้ยจายอื่นๆ-หนวยงานภาครัฐ คาใชจายดอกเบี้ยอื่นๆนอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนโดยจายใหแกหนวยงานภาครัฐ

5401300102 บัญชีดอกเบี้ยจายอื่นๆ - บุคคลภายนอก คาใชจายดอกเบี้ยอื่นๆนอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตนโดยจายใหแกบุคคลภายนอก

5401400000 5.4.1.40   บัญชีคาใชจายที่เกี่ยวกับการเงินอื่นๆ   (เฉพาะ non finance)

5401400101 บัญชีคาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน คาธรรมเนียมและตนทุนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกรรมเกี่ยวการกูยืมเงินของกิจการภายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5401400102 บัญชีคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวกับการเงินอื่นๆ คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวกับการเงินอื่นๆนอกเหนือจากคาธรรมเนียมในการกูยืมเงินของ

กิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน

5402000000 5.4.2   บัญชีคาจําหนายสินทรัพย

5402100000 5.4.2.10   บัญชีคาจําหนายจากการขายเงินลงทุน   (เฉพาะ non finance)

5402100101 บัญชีคาจําหนาย-เงินลงทุน คาจําหนายจากการขายเงินลงทุน

5402200000 5.4.2.20 บัญชีขาดทุนจากสินทรัพยอื่น

5402200102 บัญชีขาดทุนจากตัดจําหนายสินทรัพย

5403000000 5.4.3   บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาและการดอยคาสินทรัพย 

5403100000 5.4.3.10   บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาและการดอยคาสินทรัพย    (non-finance)

5403110000 5.4.3.11   บัญชีการประเมินราคาและการดอยคาสินทรัพยทางการเงิน    (non-finance)

5403110101 บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาและการดอยคา -เงินลงทุน   มูลคาที่ลดลงจากการประเมินมูลคาใหมของเงินลงทุน

5403120000 5.4.3.12   บัญชีการประเมินราคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน      (non-finance)

5403120101 บัญชีขาดทุน จากการประเมินราคา - สินคาคงเหลือ   มูลคาที่ลดลงจากการตีราคาใหมของสินคาคงเหลือ

5403120102 บัญชีขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

5403120103 บัญชีกําไร/ขาดทุน จากการประเมินราคา และจากการดอยคา- สินทรัพยอื่น มูลคาที่ลดลงจากการประเมินมูลคาใหมของสินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

5403200000 5.4.3.20   บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยอื่น   (เฉพาะ finance)

5403200101 บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพยสินรอการขาย มูลคาที่ลดลงจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาของทรัพยสินรอการขาย

5403200102 บัญชีขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย ผลขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย

5403200198 บัญชีขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอื่น ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

5403200199 บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยอื่น มูลคาที่ลดลงจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการตีราคาสินทรัพยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

5404000000 5.4.4    บัญชีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้

5404010101 บัญชีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ผลตางระหวางเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับโอนหรือมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการตัดสวนสูญเสีย

จากการปรับโครงสรางหนี้

5405000000 5.4.5   บัญชีคาใชจายเกี่ยวกับภาษี

5405010101 บัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการ

5405010102 TFRS บัญชีคาใชจายภาษีเงินไดรอตัดบัญชี คาใชจาย (รายได) ที่เกิดจากการรับรูสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

5405010199 บัญชีภาษีอื่น ภาษีอื่นๆ นอกเหนือจากภาษีเงินไดนิติบุคคล, ภาษีจากการขายและภาษีสินทรัพยตามที่ไดระบุไวขางตน

5406000000 5.4.6   บัญชีคาใชจายอื่น 

5406010101 บัญชีเงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟู/สถาบันประกันเงินฝาก เงินที่สถาบันการเงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูฯ/สถาบันประกันเงินฝาก

5406010102 บัญชีภาษีซ้ือตองหาม 

5406010103 บัญชีคาใชจายจากสัญญารวมการงาน (สัมปทาน)

5406010104 บัญชีคาใชจายอื่ๆ (สัมปทาน)

5406010199 บัญชีคาใชจายอื่น คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน

5500000000 5.5   บัญชีรายการพิเศษหลังหักภาษี

5501010101 บัญชีรายการพิเศษ รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความแตกตางอยางชัดเจนจากการ

ดําเนินงานตามปกติของกิจการและไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่

เกิดจากน้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น

5501010102 บัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายการพิเศษ ภาษีเงินไดนิติบุคลของกิจการจากรายการพิเศษ




