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หนี้สินและสวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ หมายเหตุ 2553 2552

เงินรับฝาก 13
เงินรับฝากท่ีเปนเงินบาท 55,444,024,722               62,912,988,830               
เงินรับฝากท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 14,677,347,370               10,988,806,746               

รวมเงินรับฝาก 70,121,372,092               73,901,795,576               
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 14

ในประเทศ
มีดอกเบี้ย 31,185,991,717               19,989,638,378               
ไมมีดอกเบี้ย 104,036,250                    47,704,766                      

ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย 1,856,624,516                 1,046,131,650                 
ไมมีดอกเบี้ย 5,146,455,237                 3,323,271,480                 

รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 38,293,107,720               24,406,746,274               
เงินกูยืม 15 28,206,066,755               21,631,962,976               
หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,445,819,203                 1,469,303,512                 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 28,062,576                      27,310,000                      
ภาระของธนาคารที่ตองสงคืนหลักประกัน 8,017,523,057                 4,544,350,096                 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ 33,287,741,071               25,224,633,789               
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 16 128,711,160                    -                                  
หน้ีสินอ่ืน  17 3,408,911,861                 2,114,338,373                 
รวมหน้ีสิน 183,937,315,495             153,320,440,596             

สวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ
เงินท่ีนําเขามาในประเทศและสํารองเพื่อดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32

แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 18 10,348,604,820               10,348,604,820               
กําไรสะสมของสาขา 2,113,357,688                 1,264,492,256                 
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 6 (67,604,854)                    (46,818,530)                    
สํารองอ่ืน 57,632,619                      49,530,945                      
บัญชีกับสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ 22 18,150,866,252               13,780,213,263               
รวมสวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ 30,602,856,525               25,396,022,754               
รวมหน้ีสินและสวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ 214,540,172,020             178,716,463,350             

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันท้ังสิ้น 19, 22
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 273,580,324                    532,555,539                    
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 1,701,605,362                 919,835,024                    
เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,977,203,358                 1,353,280,048                 
ภาระผูกพันอ่ืน 2,807,434,866,692          2,047,337,470,264          

(บาท)
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 งบกําไรขาดทุน
 สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552

รายไดดอกเบี้ย 22
เงินใหสินเชื่อ 2,487,075,667                  2,919,313,276                 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,463,300,807                  985,781,811                    
เงินลงทุน 533,596,074                     536,614,067                    
รวมรายไดดอกเบี้ย 4,483,972,548                  4,441,709,154                 

คาใชจายดอกเบี้ย 22
เงินรับฝาก 283,446,420                     407,291,986                    
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 706,701,949                     540,640,708                    
เงินกูยืม 325,519,400                     374,999,386                    
รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,315,667,769                  1,322,932,080                 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 3,168,304,779                  3,118,777,074                 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 46,255,656                       1,098,540,790                 
รายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,122,049,123                  2,020,236,284                 

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 22
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 146,514,967                     (97,681,375)                     
คาธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 110,049,957                     109,026,301                    
อื่น ๆ 1,352,156,059                  1,274,280,253                 

กําไรจากการปริวรรต 1,913,621,174                  2,091,381,204                 
รายไดอื่น 19,666,682                       4,489,621                        
รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 3,542,008,839                  3,381,496,004                 

คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 22
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 16 1,465,023,839                  1,269,624,574                 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 444,691,399                     405,196,693                    
คาภาษีอากร 117,179,547                     130,516,265                    
คาธรรมเนียมและบริการ 353,478,369                     346,085,484                    
คาใชจายอื่น 22 1,583,934,660                  1,490,647,965                 
รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 3,964,307,814                  3,642,070,981                 

กําไรกอนภาษีเงินได 2,699,750,148                  1,759,661,307                 
ภาษีเงินได 21 850,884,716                     600,169,051                    
กําไรสุทธิ 1,848,865,432                  1,159,492,256                 

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด สาขากรุงเทพฯ
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 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ
 สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ขาดทุนที่
ยังไมเกิดขึ้นจาก

เงินที่นําเขามาใน การปรับมูลคาของ บัญชีกับสํานักงาน
ประเทศและสํารอง เงินลงทุนใน ใหญและสาขาอื่น

หมายเหตุ เพื่อดํารงสินทรัพย กําไรสะสม หลักทรัพยสุทธิ สํารองอื่น ในตางประเทศ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 10,348,604,820       3,243,229,981         154,069,014            62,974,703              946,592,920            14,755,471,438       
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย -                           -                           (200,887,544)           -                           -                           (200,887,544)           
สํารองอื่น -                           -                           -                           (13,443,758)             -                           (13,443,758)             
รายไดสุทธิรับรูโดยตรงในสวนของสํานักงานใหญ -                           -                           (200,887,544)           (13,443,758)             -                           (214,331,302)           
กําไรสุทธิสําหรับป -                           1,159,492,256         -                           -                           -                           1,159,492,256         
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรู -                           1,159,492,256         (200,887,544)           (13,443,758)             -                           945,160,954            
กําไรที่โอนไปใหสํานักงานใหญ -                           (3,138,229,981)        -                           -                           -                           (3,138,229,981)        
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีกับสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศสุทธิ -                           -                           -                           -                           12,833,620,343       12,833,620,343       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 10,348,604,820       1,264,492,256         (46,818,530)             49,530,945              13,780,213,263       25,396,022,754       
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย -                           -                           (20,786,324)             -                           -                           (20,786,324)             
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 16 -                           -                           -                           (5,775,096)               -                           (5,775,096)               
สํารองอื่น -                           -                           -                           13,876,770              -                           13,876,770              
รายไดสุทธิรับรูโดยตรงในสวนของสํานักงานใหญ -                           -                           (20,786,324)             8,101,674                -                           (12,684,650)             
กําไรสุทธิสําหรับป -                           1,848,865,432         -                           -                           -                           1,848,865,432         
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรู -                           1,848,865,432         (20,786,324)             8,101,674                -                           1,836,180,782         
กําไรที่โอนไปใหสํานักงานใหญ -                           (1,000,000,000)        -                           -                           -                           (1,000,000,000)        
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีกับสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศสุทธิ -                           -                           -                           -                           4,370,652,989         4,370,652,989         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 10,348,604,820       2,113,357,688         (67,604,854)             57,632,619              18,150,866,252       30,602,856,525       

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ

(บาท)
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 งบกระแสเงินสด
 สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 2,699,750,148        1,759,661,307      
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
       กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
คาเส่ือมราคาและรายการตัดจําหนาย 74,287,347             93,144,663           
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 46,255,656             1,098,540,790      
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน (13,557,240)           13,698,640           
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (40,986,189)           123,350,914         
(กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (498,546)                13,286,095           
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 17,877,116             44,113,548           
ขาดทุนยังไมเกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ 2,429,660,791        3,691,474,568      
สํารองอื่นเพิ่มขึ้น 16,566,054             4,567,186             

5,229,355,137        6,841,837,711      
รายไดดอกเบ้ียสุทธิ (3,168,304,779)      (3,118,777,074)     
เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,453,616,399        4,616,231,466      
เงินสดจายดอกเบี้ย (1,302,439,771)      (1,449,120,202)     
เงินสดจายภาษีเงินได (791,939,380)         (883,777,060)        
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 4,420,287,606        6,006,394,841      
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) (28,371,191,559)    (30,677,915,817)   
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 4,096,216,907        (2,586,939,124)     
เงินใหสินเชื่อ (1,255,989,357)      7,346,585,197      
สินทรัพยอื่น (856,784,756)         (729,931,107)        
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เงินฝาก (3,341,636,932)      10,974,264,374    
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 13,905,889,742      3,858,994,882      
เงินกูยืม 6,574,103,779        3,350,844,229      
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 976,515,691           53,187,058           
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 128,711,160           -                        
หน้ีสินอื่น 1,220,819,713        (1,240,189,970)     
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,503,058,006)      (3,644,705,437)     

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ
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 งบกระแสเงินสด
 สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มข้ึน (874,427,782)         (6,001,362,342)     
เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ (34,836,820)           (22,684,199)          
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 575,757                 55,701                  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (908,688,845)         (6,023,990,840)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กําไรท่ีโอนไปใหสํานักงานใหญ (1,000,000,000)      (3,138,229,981)     
บัญชีกับสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ-สุทธิเพิ่มขึ้น 4,370,652,989        12,833,620,343    
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,370,652,989        9,695,390,362      

เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ (41,093,862)           26,694,085           
เงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 137,189,490           110,495,405         
เงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 96,095,628             137,189,490         

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ

(บาท)
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หมายเหตุ สารบัญ   
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
5 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

6 เงินลงทุน 
7 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

8 คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

9 อุปกรณ 
10 สิทธิการเชาท่ีดินและอาคาร 
11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
12 สินทรัพยอื่น 
13 เงินฝาก 

14 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

15 เงินกูยืม 
16 ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
17 หนี้สินอื่น 
18 เงินกองทุน 
19 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพัน 
20 คาใชจายอื่น 
21 ภาษีเงินได 
22 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
23 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
24 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
25 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
26 มูลคายุติธรรม 
27 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมไดใช 
28 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากผูบริหารเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคาร”) มีท่ีอยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 968 
ถนนพระราม 4 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 
สํานักงานใหญของธนาคารคือ ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในเขตปกครอง
พิเศษฮองกง  ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทจํากัดหนี้สิน 
 
ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย โดยใหบริการทุกประเภททั้งลูกคาสวนบุคคลและลูกคาท่ีเปนบริษัท  
 

2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 
งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีไทย รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ขอกําหนดในประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย (“ธปท.”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 
ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม ดังนี้ 
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ฉบับเดิม  ฉบับใหม  เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101  หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร

และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104  การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมี

ปญหา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้

และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สําหรับเครื่องมอืทางการเงิน 
 

ธนาคารไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินของธนาคาร 
 
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2553  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 19 ผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงวดบัญชีซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554   
อยางไรก็ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตใหถือปฏิบัติกอนบังคับใช และธนาคารไดนํามาตรฐานการ
บัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติสําหรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสําหรับผลประโยชนพนักงาน  โดยธนาคารไดบันทึกผลสะสมของตนทุนบริการในอดีตเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเปดเผยใน   
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 
 
ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งยังไมมีผล
บังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว   
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6  เงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 11  ภาษีเงินไดรอตดับัญชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 16  ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพัน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 26  มูลคายุติธรรม 
 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน ใหทางเลือกในการถอืปฏิบัติกอนบังคับใช และ
ธนาคารไดนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติสําหรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ง
ถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับผลประโยชนพนักงาน   
 
ภายใตนโยบายใหม ภาระของธนาคารจากผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจะรับรูในงบการเงินตามการ
ประมาณการเปนรายปของผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเหมาะสม ซึ่งคิดลดผลประโยชนโดยใชวิธีคิดลด
แตละหนวยท่ีประมาณการไว  รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหมไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
4 (ฑ) โดยธนาคารไดเคยรับรูภาระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเมื่อมีการจายเงนิ อยางไรก็ตามธนาคารได
ประมาณการและรับรูรายการหนี้สิ้นดังกลาวเปนคาใชจายท้ังจํานวนในป 2553 ซึ่งถือตามการปฏิบัติในชวงการ
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ท้ังนี้ผลกระทบตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
สรุปไดดังนี้ 
 

 (ลานบาท) 
งบดุล  
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ีน 128 
สํารองอื่นลดลง 128 
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 (ลานบาท) 
งบกําไรขาดทุน  
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มข้ึน 120 
กําไรสําหรับปลดลง 120 

 
4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 
(ก) รายไดดอกเบี้ยและคาใชจายดอกเบี้ย 

 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายจากเครื่องมือทางการเงินที่มีดอกเบี้ย ยกเวนเครือ่งมือทางการเงนิประเภทที่ถือไวเพื่อคา
หรือท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรม รับรูเปน “รายไดดอกเบี้ย” และ “คาใชจายดอกเบี้ย” ในงบกําไรขาดทุนโดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแทจริงของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น 
 
อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงไดแก อัตราที่ใชในการคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดรับหรือ
กระแสเงินสดจายในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน หรือระยะเวลาที่สั้นกวา       
มีจํานวนเทากับราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยท่ี
แทจริงดังกลาว ธนาคารประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากเงื่อนไขตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงินซึ่ง
ไมรวมผลขาดทุนดานสินเชื่อในอนาคต  การคํานวณดังกลาวไดรวมจํานวนเงินที่ธนาคารจะจายหรือรับซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง  ตนทุนในการทํารายการ  และสวนลดหรือสวนเกินอื่นๆ 
 

(ข) เงินสด 
 
เงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ  และเงินสดระหวางเรียกเก็บ 
 

(ค) เงินใหสินเชื่อ 
 
เงินใหสินเชื่อไดแก เงินใหกูยืมท่ีธนาคารเปนผูใหสินเชื่อโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อขายในระยะเวลาอันสั้นและ
ไมไดจัดเปนสินทรัพยเพื่อคา ท้ังนี้ธนาคารจะรับรูเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้ไดรับเงิน  ธนาคารรับรูเงินใหสินเชื่อเมื่อ
เริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมรวมคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับรายการนั้นๆ  และวัดคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัด
จําหนายโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง หักดวยขาดทุนจากการดอยคา 
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(ง) คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 
ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทาจํานวนที่คาดวาจะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ผลเสียหายนี้
ประมาณขึ้นจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดรับ (ซึ่งรวมมูลคาของหลักประกันของลูกหนี้) โดยใช
อัตราคิดลดซึ่งคํานึงถึงความไมแนนอนของกระแสเงินสดรับ 
 
ธนาคารไดบันทึกบัญชีหนี้สูญรับคืนโดยแสดงหักจากหนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 

 
(จ) การปรับโครงสรางหนี้ 

 
ธนาคารจัดประเภทหนี้ท่ีผานการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหาไวเปนหนี้จัดช้ันปกติเมื่อมีหลักฐานวาลูกหนี้สามารถ
ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาปรับโครงสรางหนี้  ตามนโยบายดังกลาวลูกหนี้จะตองชําระติดตอกันเปนเวลาไม  
ต่ํากวา 3 งวดการชําระหนี้ 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยเปนหลักทรัพยเพือ่คา หลักทรัพยเผื่อขาย และหลักทรัพยท่ีจะถือจนครบ
กําหนด 
 
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพย
หมุนเวียนและแสดงในราคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
ตราสารหนี้ซึ่งธนาคารตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด          
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ท่ีเหลือ 
 
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจ      
ถือจนครบกําหนด  จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยบันทึกเปนรายการแยกตางหากโดยตรงในสวนของสํานักงานใหญ ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของ  
เงินลงทุนและกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรูในงบกําไรขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผล
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กําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของสํานักงานใหญโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุน
ประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุน หักขาดทุนจากการดอยคา 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันที่
ในรายงาน 
 
การจําหนายเงนิลงทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของซึ่งเคยบันทึกเปนรายการแยกตางหากในสวนของสํานักงานใหญจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีมีการจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู ธนาคารคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยูโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 
(ช) รายการที่เปนเงนิตราตางประเทศ 

 
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  สินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันนั้น กําไรหรอืขาดทุนจากการแปลงคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุน 

 
 (ซ) อุปกรณ 

 
อุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยจะถูกคิดคาเสื่อมราคาโดย
ใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 3 - 7 ป 
 
กําไรหรอืขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณจะรับรูในงบกําไรขาดทุน 
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(ฌ) สิทธิการเชาที่ดนิและอาคาร 
 
สิทธิการเชาท่ีดินและอาคาร และสวนปรับปรุงอาคารเชา แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายและขาดทุนจาก
การดอยคา  คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนคํานวณโดยวิธีเสนตรง ดังนี้ 
 
สิทธิการเชา ตามอายุของสัญญาเชา 28 ป 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 - 8 ป 

 
 (ญ) ทรัพยสินรอการขาย 

 
ธนาคารบันทึกทรัพยสินรอการขายดวยมูลหนี้ทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา หรือราคาตลาดลาสุด     
ท่ีต่ํากวา  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายเมื่อมีการจําหนาย
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขายจะแสดงไวในงบกําไรขาดทุน 
 

(ฎ) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
ธนาคารบันทึกตราสารอนุพันธเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ทํารายการ และวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคา
ยุติธรรม 
 
การรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธข้ึนอยูกับการจัดประเภทตราสารอนุพันธ
วาเปนเครื่องมือทางการเงินที่ใชปองกันความเสี่ยงหรือไมและเปนประเภทใด  โดยตราสารอนุพันธดังกลาวจะถือ
เปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงเมื่อ (1) เปนการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีรับรูแลว หรือขอผูกมัดแนนอน (การปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม) หรือ (2) เปนการ
ปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด ซึ่งเกิดจากสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูแลว หรือรายการที่มีความเปนไปไดสูงท่ี
จะเกิดข้ึน (การปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด)  ท้ังนี้การบัญชีปองกันความเสี่ยงจะใชสําหรับตราสารอนุพันธ
ท่ีใชสําหรับปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรมหรือการปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดเมื่อเขาเงื่อนไขการ
บัญชีปองกันความเสี่ยง 
 
การปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงซึ่งเขาเงื่อนไขการปองกันความเสี่ยงจากมูลคา
ยุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน พรอมกันกับการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีการ
ปองกันความเสี่ยงซึ่งจะรับรูในงบกําไรขาดทุน 
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หากการปองกันความเสี่ยงไมเขาเงื่อนไขการบัญชีปองกันความเสี่ยง ผลกระทบไดปรับปรุงกับมูลคาตามบัญชีของ
รายการที่มีการปองกันความเสี่ยงจะถูกตัดจําหนายเขางบกําไรขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตามอายุของ
เครื่องมือทางการเงินนั้น 
 
การปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสวนที่มีประสิทธิผลของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงซึ่งเขาเงื่อนไขการปองกัน
ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดจะรับรูในสวนของสํานักงานใหญ  สวนกําไรหรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลจะ
รับรูในงบกําไรขาดทุนทันที 
 
ผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนซึ่งรับรูในสวนของสํานักงานใหญจะถูกตัดจําหนายเขางบกําไรขาดทุนในงวด      
การบัญชีท่ีรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน 
 
หากเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงหมดอายุหรือถูกขาย หรือการปองกันความเสี่ยงไมเขาเงื่อนไขของการบัญชี
ปองกันความเสี่ยง ผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงซึ่งรับรูในสวนของสํานักงาน
ใหญยังคงแสดงในสวนของสํานักงานใหญจนกระทั่งถึงวันที่รายการในอนาคตจะรับรูในงบกําไรขาดทุน หาก      
คาดวารายการในอนาคตจะไมเกิดข้ึนแลวผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
ซึ่งรับรูในสวนของสํานักงานใหญจะรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

(ฏ) ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษี      
เงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในสวนของสํานักงานใหญ 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันที่ในรายงาน  ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคางชําระในปกอนๆ 
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ธนาคารบันทึกบัญชีโดยวิธีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  โดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหวาง
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี จํานวนภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจริงของสินทรัพยและหนี้สินตามบัญชี โดยใชอัตราภาษีท่ีมีการ
ประกาศใช ณ วันที่ในรายงาน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากการรับรูสินทรัพยดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

(ฐ) แผนการใหหลักทรัพยแกพนักงาน 
 
ธนาคารจะใหหุนของบริษัท เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) เปนรางวัลแกพนักงาน โดยตนทุนของหุน
ดังกลาวจะตัดจําหนายตามระยะเวลาจนถึงวันที่พนักงานมีสิทธิไดรับหุน โดยหุนดังกลาวจะแสดงภายใตสินทรัพย
อื่น  
สําหรับโครงการใหสิทธิแกพนักงานในการซื้อหุน มูลคายุติธรรมของสิทธิดังกลาวจะรับรูเปนคาใชจายโดยวิธี
เสนตรงตามระยะเวลาจนถึงวันที่พนักงานไดรับสิทธิในการซื้อหุน ท้ังนี้มูลคายุติธรรมดังกลาวประเมิน ณ วันที่   
ตกลงเงื่อนไขการใหสิทธิ โดยธนาคารจะทบทวนมูลคายุติธรรมโดยรวมผลกระทบของเงื่อนไขที่ไมใชเงื่อนไข
ทางการตลาด เชน การท่ีสิทธิหมดอายุจากการไมใชสิทธิ เปนตน หากสํานักงานใหญมิไดเรียกเก็บคาสิทธิดังกลาว 
ธนาคารรับรูคาสิทธิดังกลาวเปนสํารองอื่นภายใตสวนของสํานักงานใหญ 

 
(ฑ) ผลประโยชนพนักงาน  

 
ธนาคารไดจัดตั้งโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน ซึ่งรวมถึงโครงการสมทบเงินที่กําหนดไวและโครงการ
ผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 
 
สําหรับโครงการสมทบเงินที่กําหนดไวนั้น ธนาคารไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบันทึกรายการ
ดังกลาวเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน โดยธนาคารไมมีภาระหนี้สินหลังจากที่ไดมีการจายเงินสมทบแลว 
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ธนาคารไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของธนาคารบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
ธนาคารจายสมทบในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียน
เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับ
อนุญาต ท้ังนี้กองทุนดังกลาวมีการบริหารงานโดยอิสระจากธนาคาร ดังนั้นรายการดังกลาวจึงไมปรากฏในงบดุล 

 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 
สําหรับโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวซึ่งไมไดจัดใหมีกองทุนนั้น ธนาคารไดทําการรับรูหนี้สินสวนนี้ ณ วันที่
ในงบดุลโดยใชมูลคาปจจุบันของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว การคํานวณนั้นจัดทําโดยนัก
คณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตร
รัฐบาลที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตคุณภาพดี ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระ
ภาระพูกพันของธนาคาร และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชนท่ีคาดวาจะจาย 
 
ธนาคารรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยท้ังหมดที่เกิดข้ึน จากโครงการ
ผลประโยชนในสวนของสํานกังานใหญและสาขาอื่นๆในตางประเทศในชวงระยะเวลาที่เกิดข้ึน เมื่อมีการเพิ่มข้ึน
ของผลประโยชนในโครงการผลประโยชน สัดสวนที่เพิ่มข้ึนของผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับตนทุนบริการในอดีต
ของพนักงานรบัรูในงบกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ไดรับสิทธิประโยชนนั้น 
ตนทุนบริการในปจจุบันและในอดีต รวมถึงการตัดจําหนายสวนลดของภาระผูกพันนีจ้ะถูกบันทึกเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรหรือขาดทุน 

 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 
ภาระผูกพันของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสด และเปนคาใชจายเมื่อ
พนักงานทํางานให 

 
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพื่อชําระภาระหนี้สินจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต โดยภาระ
หนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ 
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(ณ) การหักกลบ 
 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะแสดงหักกลบกัน เพื่อรายงานในงบดุลของธนาคารดวยจํานวนสุทธิ 
ก็ตอเมื่อธนาคารมีสิทธิตามกฎหมาย ในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบดุลมาหักกลบลบหนี้กัน และธนาคารตั้งใจที่จะ
รับหรือจายชําระดวยยอดสุทธิ 
 

5 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 
 

 2553 2552 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
 (ลานบาท) 
ในประเทศ       
ธนาคารแหงประเทศไทยและ       
   กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา       
   ระบบสถาบันการเงิน 433 102,600 103,033 290 71,000 71,290 
ธนาคารพาณิชย 389 - 389 253 3,500 3,753 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ   -    92   92   -    25   25 
   822   102,692  103,514   543   74,525 75,068 
ตางประเทศ       
เงินยูโร 10 - 10 16 - 16 
เงินสกุลอื่น   26   -    26   31   -    31 
   36   -    36   47   -    47 
รวม   858   102,692  103,550   590   74,525   75,115 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินประเภทที่มีระยะเวลาทั้งหมดจํานวน 
102,600 ลานบาท และ 74,500 ลานบาท ตามลําดับ มีอายุสัญญาคงเหลือภายใน 1 ป  
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6 เงินลงทุน 
 
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 
 

 2553  2552 

 
ราคาทุน/ 

ราคาตามบัญชี ราคาตลาด  
ราคาทุน/ 

ราคาตามบัญชี ราคาตลาด 
 (ลานบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว      
หลักทรัพยเพื่อคา 
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,543 2,585  6,639 6,641 
บวก  กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาหลักทรัพย   42   -     2   -  
รวมหลักทรัพยเพ่ือคา   2,585   2,585    6,641   6,641 
      
หลักทรัพยเผือ่ขาย      
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,650 15,633  7,265 7,277 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด   200   218    200   218 
 15,850 15,851  7,465 7,495 
บวก  กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาหลักทรัพย   1   -     30   -  
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย   15,851   15,851    7,495   7,495 
รวมเงินทุนชั่วคราว   18,436   18,436    14,136  14,136 
      
เงินลงทุนระยะยาว      
หลักทรัพยเผือ่ขาย      
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,608 4,631  12,119 12,144 
บวก  กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาหลักทรัพย   23   -     25   -  
รวมเงินทุนระยะยาว   4,631   4,631    12,144  12,144 
รวม   23,067   23,067    26,280 26,280 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดตามสัญญาแยกแสดงไดดังนี้ 
 
 2553 
 ครบกําหนด 

 ไมเกิน 1 ป เกิน 1 ป ถึง 5 ป   มากกวา 5 ป รวม 
 (ลานบาท) 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,650 4,608 - 20,258 
บวก (ขาดทุน)กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับ

มูลคาหลักทรัพย   (17)   23   -    6 
รวม   15,633   4,631   -    20,264 
 
 2552 
 ครบกําหนด 

 ไมเกิน 1 ป เกิน 1 ป ถึง 5 ป   มากกวา 5 ป รวม 
 (ลานบาท) 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,265 12,119 - 19,384 
บวก กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคา

หลักทรัพย   12    25   -    37 
รวม   7,277   12,144   -  19,421 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงนิลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายซึ่งมีมูลคาตลาด จํานวน 10,855 ลานบาท (2552 : 10,891 
ลานบาท)  และ 3,013 ลานบาท (2552 : 1,006 ลานบาท) ไดดํารงเปนเงินกองทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย และอยู
ภายใตสัญญาขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตามลําดับ 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเปนจํานวน 4.01  
ลานบาท (2552 :  ขาดทุน 1.35 ลานบาท) 
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กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนซึ่งแสดงในสวนของสํานักงานใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552 แสดงไดดังนี้ 
 

 2553 2552 
 (ลานบาท) 
   
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้  8 37 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ (87) (85) 
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุน   18   18 
 (61) (30) 
หัก ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   (7)   (17) 
สุทธิ    (68)   (47) 

 
7 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 
เงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จําแนกไดดังนี้ 
 
จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
 

 2553 2552 
 (ลานบาท) 
   
เงินเบิกเกินบัญชี 287 340 
เงินใหกูยืม 41,398 35,901 
ตั๋วเงิน   4,470   4,045 
เงินใหสินเชื่อตามธุรกรรมซือ้คืน   -    5,357 
 46,155 45,643 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 171 178 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (1,586)   (1,811) 
รวม   44,740   44,010 

 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ 
 

 2553 2552 
 (ลานบาท) 
   
ไมเกิน 1 ป 38,642 37,058 
เกิน 1 ป   7,513   8,585 
รวม   46,155   45,643 

 

จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี ้
 

 2553  2552 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม  ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
 (ลานบาท) 
        
เงินบาท 34,731 7 34,738  37,328 1 37,329 
เงินดอลลารสหรัฐ 10,806 430 11,236  7,906 101 8,007 
เงินสกุลอื่น   80   101   181    292   15   307 
รวม   45,617   538  46,155    45,526   117  45,643 

 

จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดช้ัน 
 2553 

 
ปกติ 

กลาวถึงเปน
พิเศษ 

ต่ํากวา 
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

 (ลานบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร 720 - -   -  - 720 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 18,104 1,494 - 432 722 20,752 
ธุรกิจอสงัหารมิทรัพยและการกอสราง 1,834 - -   -  - 1,834 
การสาธารณูปโภคและบริการ 9,629 143 -   -  - 9,772 
สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 1,172 9 2 13 5 1,201 
อื่น ๆ 11,344   317   164   3   48 11,876 
รวม 42,803   1,963   166   448   775 46,155 

 
 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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 2552 
 

ปกติ 
กลาวถึงเปน

พิเศษ 
ต่ํากวา 

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 
 (ลานบาท) 

การเกษตรและเหมืองแร 714 - -   -  - 714 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 13,015 1,993 41 102 859 16,010 
ธุรกิจอสงัหารมิทรัพยและการกอสราง 1,929 - -   -  8 1,937 
การสาธารณูปโภคและบริการ 14,154 63 -   -  - 14,217 
สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 867 3 - 11 11 892 
อื่น ๆ 11,101   432   339   -    1 11,873 
รวม 41,780   2,491   380   113   879 45,643 

 
จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน  

 2553 
   (รอยละ)  
   อัตราที่ใช  
 เงินใหสินเชื่อและ มูลหนี้หลังหัก ในการตั้งคาเผื่อ คาเผื่อตาม 
 ดอกเบี้ยคางรับ หลักประกัน ตามเกณฑ ธปท. เกณฑ ธปท. 
 (ลานบาท) 
จัดช้ันปกติ 42,968 39,961 1 398 
จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 1,969 1,237 2 24 
จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 166 165 100 165 
จัดช้ันสงสัย 448 253 100 253 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ   775   350 100   350 
รวม 46,326   41,966    1,190 
สํารองสวนที่เกินกวาเกณฑข้ันต่ําของ ธปท.      396 
รวม      1,586 

 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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 2552 
   (รอยละ)  
   อัตราที่ใช  
 เงินใหสินเชื่อและ มูลหนี้หลังหัก ในการตั้งคาเผื่อ คาเผื่อตาม 
 ดอกเบี้ยคางรับ หลักประกัน ตามเกณฑ ธปท. เกณฑ ธปท. 
 (ลานบาท) 
จัดช้ันปกติ 41,949 33,280 1 332 
จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 2,500 2,272 2 45 
จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 380 378 100 378 
จัดช้ันสงสัย 113 95 100 95 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ   879   487 100   487 
รวม 45,821   36,512    1,337 
สํารองสวนที่เกินกวาเกณฑข้ันต่ําของ ธปท.      474 
รวม      1,811 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินเชื่อดอยคุณภาพ อันไดแกสินเชื่อจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะ
สูญซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญแลวจํานวน 1,090 ลานบาท (2552: 1,147 ลานบาท) 
 

8 คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 

การเปลี่ยนแปลงในคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 
 2553 

 
ปกติ 

กลาวถึงเปน
พิเศษ 

ต่ํากวา 
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

 (ลานบาท) 
ยอดตนป 614 50 380 110 657 1,811 
หนี้สงสัยจะสญู (219) (3) 193 263 (188) 46 
หนี้สูญรับคืน - - - - 584 584 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (842) (842) 
การเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยน - - -   (2) (11) (13) 
การเปลี่ยนแปลงจากการจัดช้ัน   62   (8)   (408)   (3)   357   -  
ยอดปลายป   457   39.   165   368   557 1,586 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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 2552 
 

  ปกติ 
กลาวถึงเปน

พิเศษ 
ต่ํากวา 

มาตรฐาน  สงสัย   สงสัยจะสูญ  รวม 
 (ลานบาท) 

ยอดตนป 489 342 410 4 391 1,636 
หนี้สงสัยจะสญู 229 (254) 671 105 348 1,099 
หนี้สูญรับคืน - - - - 427 427 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,329) (1,329) 
การเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยน - - -   (4) (18) (22) 
การเปลี่ยนแปลงจากการจัดช้ัน   (104)   (38)   (701)   5   838   -  
ยอดปลายป   614   50.   380   110   657 1,811 

 
 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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9 อุปกรณ 
 
การเปลี่ยนแปลงในอุปกรณในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปไดดังนี้ 
 

 การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหวางป การเปลี่ยนแปลงคาเสื่อมราคาสะสมระหวางป ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 
 ยอดตนป เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายป ยอดตนป คาเสื่อมราคา จําหนาย ยอดปลายป 31 ธันวาคม 2553 
 (ลานบาท) 

เครื่องตกแตงและอุปกรณ  604  35  (27)  612  531  39  (27)  543  69 
รวม  604  35  (27)  612  531  39  (27)  543   69 

    
 
การเปลี่ยนแปลงในอุปกรณในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปไดดังนี้ 
 

 การเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหวางป การเปลี่ยนแปลงคาเสื่อมราคาสะสมระหวางป ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 
 ยอดตนป เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายป ยอดตนป คาเสื่อมราคา จําหนาย ยอดปลายป 31 ธันวาคม 2552 
 (ลานบาท) 

เครื่องตกแตงและอุปกรณ  601  23  (20)  604  502  47  (18)  531  73 
รวม  601  23  (20)  604  502  47  (18)  531   73 
 

 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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10 สิทธิการเชาที่ดนิและอาคาร 
 

 2553 2552 
 (ลานบาท) 
สิทธิการเชา 909 909 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา   317   317 
 1,226 1,226 
หัก รายการตัดบัญชีสะสม   (702)   (666) 
สุทธ ิ   524   560 
 

11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งแสดงรวมไวในงบดุลโดยมีรายละเอียดดังนี้   
 
 2553 2552 
 (ลานบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 288 255 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   (148)   (131) 
สุทธ ิ   140   124 
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปกอนการหักกลบกันมี
รายละเอียดดังนี้  
   

บันทึกเปนรายจาย(รายได)ใน 
  

 ยอดคงเหลอื 
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2553  

งบกําไร
ขาดทุน  

(หมายเหตุ 21)  
สวนของ

สํานักงานใหญ  

ยอดคงเหลอื   
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 
 (ลานบาท) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
เงินลงทุน 35 13 (25) 23 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 45 (2) - 43 
เงินกูยืมและตราสารทางการเงิน 51 31 - 82 
รวม 131 42 (25) 148 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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บันทึกเปนรายจาย(รายได)ใน 

  

 ยอดคงเหลอื 
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2553  

งบกําไร
ขาดทุน  

(หมายเหตุ 21)  
สวนของ

สํานักงานใหญ  

ยอดคงเหลอื   
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 
 (ลานบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุน 18 - (15) 3 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญและสํารอง     
   สําหรับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 130 (6) - 124 
รายการอื่น 107 52 2 161 
รวม 255 46 (13) 288 
     
สุทธ ิ 124 4 12 140 
 
   

บันทึกเปนรายจาย(รายได)ใน 
  

 ยอดคงเหลอื 
ณ วันที่ 1 

มกราคม 2552  

งบกําไร
ขาดทุน  

(หมายเหตุ 21)  
สวนของ

สํานักงานใหญ  

ยอดคงเหลอื   
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 
 (ลานบาท) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
เงินลงทุน 109 (38) (36) 35 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 86 (41) - 45 
เงินกูยืมและตราสารทางการเงิน 56 (5) - 51 
รวม 251 (84) (36) 131 
     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
เงินลงทุน 6 (1) 13 18 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญและสํารอง     
   สําหรับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 150 (20) - 130 
รายการอื่น 91 20 (4) 107 
รวม 247 (1) 9 255 
     
สุทธ ิ (4) 83 45 124 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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12 สินทรัพยอื่น 
 
สินทรัพยอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 
 
 2553 2552 
 (ลานบาท) 
รายไดคางรับ 129 137 
ลูกหนี้อื่น 1,966 1,049 
อื่นๆ   259   342 
รวม   2,354   1,528 

 
13 เงินรับฝาก 

 
เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จําแนกไดดังนี้ 
 
จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 
 2553 2552 
 (ลานบาท) 
  
จายคืนเมื่อทวงถาม 4,890 5,851 
ออมทรัพย 51,450 48,517 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา   

- ไมถึง 6 เดือน 11,625 17,513 
- 6 เดือนไมถึง 1 ป 2,043 1,728 
- 1 ป ข้ึนไป   113   293 

รวม   70,121   73,902 
 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน 
 2553 2552 
 (ลานบาท) 
  
ไมเกิน 1 ป 70,076 73,829 
เกิน 1 ป   45   73 
รวม   70,121   73,902 
 
จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก 
 
 2553  2552 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม  ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
 (ลานบาท) 
        

เงินบาท 52,974 2,470 55,444  60,687 2,226 62,913 
เงินดอลลารสหรัฐ 8,638 1,727 10,365  6,924 2,040 8,964 
เงินสกุลอื่น   3,252  1,060   4,312    898 1,127   2,025 
รวม 64,864 5,257 70,121  68,509 5,393 73,902 

 
14 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 
 
 2553 2552 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
 (ลานบาท) 
ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย 2 13,900 13,902 2 6,100 6,102 
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย       
   และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 504 2,500 3,004 642 500 1,142 
ธนาคารอื่น   422   13,962   14,384   239   12,554   12,793 
   928   30,362   31,290   883   19,154   20,037 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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 2553 2552 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
 (ลานบาท) 
ตางประเทศ       
เงินดอลลารสหรัฐ 800 - 800 220 - 220 
เงินสกุลอื่น   6,203   -    6,203   4,150   -    4,150 
   7,003   -    7,003   4,370   -    4,370 
รวม   7,931   30,362   38,293   5,253   19,154   24,407 

 
15 เงินกูยมื 
 

 2553 2552 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
 (ลานบาท) 
       
ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 644 - 644 3,145 - 3,145 
ตั๋วแลกเงิน   27,562   -   27,562   18,487   -   18,487 
รวม 28,206   -  28,206 21,632   -  21,632 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินกูยืมจํานวน 26,645 ลานบาท และ 1,561 ลานบาท ครบกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 1 ป และเกินกวา 1 ป ตามลําดับ โดยเงินกูยืมท้ังหมดเปนเงินบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 
2.0 ตอป 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมจํานวน 19,398 ลานบาท และ 2,234 ลานบาท ครบกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 1 ป และเกินกวา 1 ป ตามลําดับ โดยเงินกูยืมท้ังหมดเปนเงินบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 
1.435 ตอป 
 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
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16 ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
 2553 
 (ลานบาท) 

ภาระผูกพันในงบดุลสําหรับ  
ภาระผลประโยชนท่ีกําหนดไว 128 

 
 2553 
 (ลานบาท) 

งบกําไรขาดทุน  
ภาระผลประโยชนท่ีกําหนดไว 120 

 
ธนาคารจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานที่ไมไดจัดใหมีกองทุน ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
การจายตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมาย 
 
ภายใตโครงการนี้ พนักงานมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมาย เปนเงินเทากับเงินเดือนตั้งแต 30 วัน 
ถึง 300 วันสุดทาย ซึ่งจะไดรับ ณ วันที่เกษียณหรือการลาออกกอนการเกษยีณ 
 
การจายบํานาญ 
 
ภายใตโครงการนี้ พนักงานมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษเปนเงินเทากับเงินเดือน 1 เดือน (คํานวณจากเงินเดือนสุดทาย
ในเวลาที่เกษียณอายุ) สําหรับการทํางานกับธนาคารติดตอกันครบทุกๆ 5 ป 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 

 2553 
 (ลานบาท) 

  
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม - 
ตนทุนบริการในอดีต 102 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 13 
ดอกเบี้ยของภาระหนี้สิน 5 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย 8 
ภาระผลประโยชนที่กําหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม  128 

 
ดอกเบี้ยจากภาระหนี้สิน และตนทุนบริการในอดีตและปจจุบัน ถูกรับรูอยูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุน 

 2553 
 (ลานบาท) 

คาใชจายท่ีไมมีดอกเบี้ย  
-  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 120 

 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
อัตราคิดลด 3.8 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 1%-10% 
 
ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 
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17 หนี้สินอื่น 
 
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 
 
 2553 2552 
 (ลานบาท) 
ดอกเบี้ยคางจาย 98 85 
คาใชจายคางจาย 849 519 
ภาษีเงินไดคางจาย 534 470 
อื่นๆ 1,928 1,040 
รวม 3,409 2,114 
 

18 เงินกองทุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 โครงสรางของกองทุนตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 สรุปไดดังนี้ 
 
 2553 2552 
 (ลานบาท) 
มูลคาการดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32 10,855 10,891 
ผลรวมของเงินทุนสุทธิเพ่ือการดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32   
   และยอดสุทธบัิญชีระหวางกัน   
 เงินทุนสุทธิเพื่อการดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32 10,349 10,349 
 ยอดสุทธิระหวางกันที่สาขาเปนลูกหนี้(เจาหนี้)สํานักงานใหญและสาขาอื่น   
    ในตางประเทศ บริษัทแมและบริษัทลูกของสํานักงานใหญ   18,508   13,869 
รวม   28,857   24,218 
เงินกองทุน 10,349 10,349 
อัตราสวนเงินกองทุน 11.95%  13.44% 

 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับ
ธนาคารพาณิชย ซึ่งกําหนดใหธนาคารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553        
ผานชองทางเว็บไซดธนาคาร "www.hsbc.co.th" ภายในเดือนสี่เดือนนับจากวันสิ้นงวด 
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19 หนี้สินที่อาจเกดิขึ้นและภาระผูกพัน 
 
หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปไดดังนี้ 
 

 2553  2552 
   เงินตรา      เงินตรา   
 เงินบาท  ตางประเทศ  รวม  เงินบาท  ตางประเทศ     รวม 
 (ลานบาท) 
การค้ําประกันการกูยืมเงิน 1 273  274 1 532  533 
การค้ําประกันอื่น 11,241 9,529  20,770 9,999 8,275  18,274 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา         
   ที่ยังไมครบกําหนด 16 1,686  1,702 48 872  920 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 97 1,880  1,977 4 1,349  1,353 
สัญญาอัตราดอกเบี้ย 1,817,219 181,366  1,998,585 1,299,887 165,354  1,465,241 
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน 560 681,164  681,724 - 457,477  457,477 
อนุพันธ - พันธบัตร หุนกูและ          
   ตราสารทุน 14,330 2,137  16,467 890 1,326  2,216 
วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงิน         
   สินเชื่ออื่นที่ลูกคายังไมไดถอน 77,151 12,737  89,888 84,885 19,244  104,129 
รวม 1,920,615 890,772  2,811,387 1,395,714 654,429  2,050,143 

 
ธนาคารใหบริการในฐานะที่เปนตัวกลางในการทําธุรกรรมโดยใชเครื่องมือทางการเงินนอกงบดุลเพื่อตอบสนอง
ความตองการทางดานการเงินแกลูกคา  เครื่องมือทางการเงินดังกลาวรวมถึงวงเงินสินเชื่อท่ีลูกคายังมิไดใชและการ
คํ้าประกันทางการเงิน 
 
ความเสี่ยงของธนาคารที่เกิดจากลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดจะเทากับจํานวนเงินตามสัญญาหรือมูลคาท่ีปองกัน
ความเสี่ยงของแตละสัญญานั้นๆ อยางไรก็ตามวงเงินสินเชื่อท่ีลูกคายังมิไดใชสามารถยกเลิกเมื่อใดก็ไดตามเงื่อนไข
ท่ีธนาคารกําหนด นอกจากนี้มูลคาตามสัญญา (Notional Amount) อาจไมสัมพันธกับกระแสเงินสดในอนาคต 
เนื่องจากวงเงินของภาระผูกพันดังกลาวอาจสิ้นสุดลงกอนที่จะมีการเบิกใชก็ได 
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ธนาคารมีนโยบายการบริหารสินเชื่อท่ีเปนภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนเชนเดียวกับนโยบายการบริหาร
สินเชื่อท่ีเปนรายการในงบดุล 
 
ธนาคารจะเรียกหลักประกันจากลูกคาเมื่อธนาคารพิจารณาวามีความจําเปนในการบริหารความเสี่ยงดานการให
สินเชื่อของเครื่องมือทางการเงินทั้งท่ีอยูในงบดุลและนอกงบดุล  ธนาคารจะประเมินความนาเชื่อถือของลูกคา 
(Credit Worthiness) เปนรายกรณี ในกรณีท่ีจําเปนตองเรียกหลักประกัน จํานวนหลักประกันจะขึ้นอยูกับการ
ประเมินความเสี่ยงของคูคาท่ีประเมินโดยฝายบริหาร ประเภทของหลักประกันไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร 
อสังหาริมทรัพย โรงงานและเครื่องจักร เงินลงทุน สินคา และลูกหนี้การคา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีคดีฟองรองความผิดฐาน ผิดสัญญาซื้อขาย ตั๋วเงิน ละเมิด เรียกราคาทรัพยคืน   
คํ้าประกัน โดยมีทุนทรัพยการฟองรองเปนจํานวน 463 ลานบาท ขณะนี้คดีดังกลาวกําลังอยูในระหวางการรอ        
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ ธนาคารมิไดตั้งคาเผื่อความเสียหายจากคดีดังกลาวในงบการเงิน เนื่องจากฝายบริหาร
เชื่อวาธนาคารจะไมไดรับผลเสียหายอยางมีสาระสําคัญจากคดีฟองรองดังกลาวนี้ 
 

20 คาใชจายอื่น 
 
คาใชจายอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 
 

 2553 2552 
 (ลานบาท) 
   
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 255 224 
คาใชจายปนสวนจากสํานักงานใหญ 410 367 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 372 337 
อื่น ๆ   547   563 
รวม 1,584 1,491 
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21 ภาษีเงินได 
 

 2553 2552 
 (ลานบาท) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน   
สําหรับปปจจุบัน 855 664 
ภาษีของปกอน   -    19 
 855 683 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
ยอดเคลื่อนไหวของผลแตกตางชั่วคราว   (4)   (83) 
   (4)   (83) 
รวม   851   600 
 
การกระทบยอดกับอัตราภาษีที่แทจริง 
 
 2553  2552 
 (รอยละ)    (รอยละ)   
 อัตราภาษ ี  ลานบาท  อัตราภาษ ี  ลานบาท 
กําไรกอนภาษ ี  2,700  1,760 
ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล     
 ของประเทศไทย 30.0 810 30.0 528 
ภาษีของปกอน  -  19 
คาใชจายตองหามทางภาษี  41  53 
รวม 31.5 851 34.1 600 
 

22 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน   
 
ธนาคารมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท เอชเอสบีซี ภายใตเงื่อนไขทางการคาตามปกติ โดยบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้
กิจการที่เกี่ยวของกันแสดงในยอดสุทธิภายใตบัญชีกับสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศ 
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 
 2553 2552 
 (ลานบาท) 
รายได   
คาธรรมเนียมและบริการรับ 44 30 
รายไดอื่น 3 - 
   
คาใชจาย   
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมจากสาขาอื่นในตางประเทศ 47 5 
คาธรรมเนียมและบริการจาย 47 126 
คาใชจายปนสวนจากสํานักงานใหญ 683 582 
คาใชจายอื่น 26 29 
 
ท้ังนี้ธนาคารมีธุรกรรมทางดานการบริหารเงิน ซึ่งรวมทั้งสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาสิทธิ และสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับกลุมบริษัท เอชเอสบีซี เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันความเสี่ยง 
 

23 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ หมายถึง ความนาจะเปนที่ผลเสียหายจะเกิดข้ึนจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่มีตอธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากธุรกรรมการใหสินเชื่อ การลงทุน การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนของธนาคารและของลูกคา ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อโดยการ
กําหนดวงเงินสูงสุดสําหรับการทํารายการซื้อขายในแตละครั้ง วงเงินสําหรับการซื้อขายกับคูสัญญา แตละราย 
รวมท้ังการจํากัดวงเงินสูงสุดของการทํารายการซื้อขายโดยรวมดวยการกําหนดวงเงินสินเชื่อดังกลาวอาจอางอิงกับ
อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ท่ีประเมินโดยบริษัทจัดอันดับที่นาเชื่อถือหรือโดยใชวิธีการอื่นที่ธนาคารถือ
ปฏิบัติ 
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24 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบดุล หมายถึง ความเปนไปไดท่ีอัตราดอกเบี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบ
ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารในงวดปจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากโครงสราง 
และลักษณะเฉพาะของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของสํานักงานใหญและสาขาอื่นในตางประเทศของธนาคาร และ
จากชวงแตกตางของวันครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สิน ธนาคารใชตราสารอนุพันธซึ่งสวนใหญเปนสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีเกิดจากตราสาร       
ทางการเงิน 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งคํานวณจากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม ตามสัญญา
หรือวันที่ครบกําหนดแลวแตวันใดจะถึงกอน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปไดดังนี้ 
 

 2553 

 

3 เดือน
หรือ 

นอยกวา 

มากกวา 
3 เดือน 
ถึง 1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป

มากกวา 
5 ป 

ไมมี 
ดอกเบี้ย รวม 

(รอยละ) 
อัตรา

ผลตอบแทน
ท่ีแทจริง 
ถัวเฉลี่ย 
(ตอป) 

 (ลานบาท)  
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสด - - - - 96 96 - 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 102,600 - - - 950 103,550 1.57 
หลักทรัพยเพื่อคา 59 333 878 1,315 - 2,585 1.91 
หลักทรัพยเผือ่ขาย 6,089 9,544 4,631 - 218 20,482 1.82 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ   40,062   2,931   1,207   245   295.   44,740 5.91 
รวมสินทรัพยทางการเงิน  148,810 12,808   6,716   1,560  1,559 171,453  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินฝาก 62,088 3,098 45 - 4,890 70,121 0.38 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 28,355 2,358 2,249 80 5,251 38,293 2.18 
เงินกูยืม 24,588 2,701 917 -   -. 28,206 1.29 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม   -    -    -    -    2,446   2,446 - 
รวมหนี้สินทางการเงิน 115,031   8,157    3,211   80 12,587 139,066  
สวนตางรายการในงบดุล   33,779   4,651    3,505   1,480 (11,028)   32,387  
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 2552 

 

3 เดือน
หรือ 

นอยกวา 

มากกวา 
3 เดือน 
ถึง 1 ป 

มากกวา 
1 ป ถึง 5 ป

มากกวา 
5 ป 

ไมมี 
ดอกเบี้ย รวม 

(รอยละ) 
อัตรา

ผลตอบแทน
ท่ีแทจริง 
ถัวเฉลี่ย 
(ตอป) 

 (ลานบาท)  
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสด - - - - 137 137 - 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 74,500 - - - 615 75,115 1.58 
หลักทรัพยเพื่อคา 267 4,629 531 1,214 - 6,641 2.76 
หลักทรัพยเผือ่ขาย 848 6,429 12,144 - 218 19,639 2.32 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ   38,095   4,473   948   258   236.   44,010 6.61 
รวมสินทรัพยทางการเงิน  113,710 15,531   13,623   1,472  1,206 145,542  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินฝาก 65,030 2,948 73 - 5,851 73,902 0.63 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 16,212 2,420 2,331 73 3,371 24,407 2.25 
เงินกูยืม 19,049 2,291 292 - - 21,632 1.74 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม   -    -    -    -    1,469   1,469 - 
รวมหนี้สินทางการเงิน 100,291   7,659    2,696   73 10,691 121,410  
สวนตางรายการในงบดุล   13,419   7,872    10,927   1,399 (9,485)   24,132  

 
25 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 
ธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของธนาคาร และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากความเสี่ยงท่ีธนาคารไมสามารถจัดหาเงินสดไดเพียงพอตามความตองการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน (ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของความเสี่ยงดานสภาพคลอง) เกิด
จากการขาดสภาพคลองเนื่องจากไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนจากสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองต่ําตามความตองการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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วัตถุประสงคของธนาคารในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองและความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนนั้น เพื่อให
ความมั่นใจวาธนาคารมีเงินทุนเพียงพอตามภาระในการสงมอบในอนาคต  ดังนั้นธนาคารจึงมีความจําเปนตองรักษา
สภาพคลองรวมถึงการบริหารจัดการสภาพคลองท้ังสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันเพื่อสนองวัตถุประสงคใน
การดํารงเงินสดในระดับที่เหมาะสมและสามารถสงมอบตามภาระภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
ธนาคารบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบการดํารงสินทรัพยสภาพคลองท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดหรอืระเบียบขอบังคับอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีฝายบริหารเงินเปนผูรับผิดชอบบริหารสภาพ
คลองของธนาคารในการจัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนในสินทรัพยท่ีมี
สภาพคลองสูงท้ังท่ีเปนสกุลเงินบาทและเงินตราตางประเทศ ท้ังนี้เพื่อใหธนาคารมั่นใจวาฐานะสภาพคลอง
เหมาะสมและเพียงพอสอดคลองกับภาวะตลาดในปจจุบันและในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
อยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สนิของธนาคาร 

 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดของ
สัญญา สรุปไดดังนี้ 

 2553 

 
เมื่อทวง
ถาม 

นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือน 
ถึง 1 ป 

1 ป 
ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมี
กําหนด
ระยะเวลา รวม 

 (ลานบาท) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสด - - - - - 96 96 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 858 102,692 - - - - 103,550 
หลักทรัพยเพื่อคา - 172 220 878 1,315 - 2,585 
หลักทรัพยเผือ่ขาย - 8,783 6,850 4,631 - 218 20,482 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ   -    35,752   1,654   5,335   1,999.   -    44,740 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   858 147,399   8,724   10,844  3,314   314   171,453 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินฝาก 56,340 12,846 890 45 -. - 70,121 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,931 16,755 625 2,576 10,406 - 38,293 
เงินกูยืม - 25,088 1,557 1,561 -. - 28,206 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม   2,446    -    -    -    -    -    2,446 
รวมหนี้สินทางการเงิน   66,717   54,689    3,072   4,182 10,406   -    139,066 
สภาพคลองสุทธิ   (65,859)   92,710    5,652   6,662 (7,092)   314   32,387 
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 2552 

 
เมื่อทวง
ถาม 

นอยกวา 
6 เดือน 

6 เดือน 
ถึง 1 ป 

1 ป 
ถึง 5 ป 

มากกวา 
5 ป 

ไมมี
กําหนด
ระยะเวลา รวม 

 (ลานบาท) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสด - - - - - 137 137 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 590 74,525 - - - - 75,115 
หลักทรัพยเพื่อคา - 4,391 505 531 1,214 - 6,641 
หลักทรัพยเผือ่ขาย - 1,267 6,010 12,144 - 218 19,639 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ   -    34,772   659   6,695   1,884.   -    44,010 
รวมสินทรัพยทางการเงิน   590 114,955   7,174   19,370  3,098   355   145,542 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินฝาก 54,368 18,726 735 73 -. - 73,902 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,253 6,804 99 2,670 9,581 - 24,407 
เงินกูยืม - 18,026 1,372 2,234 -. - 21,632 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม   1,469    -    -    -    -    -    1,469 
รวมหนี้สินทางการเงิน   61,090   43,556    2,206   4,977   9,581   -    121,410 
สภาพคลองสุทธิ   (60,500)   71,399    4,968   14,393   (6,483)   355   24,132 

 
26 มูลคายุติธรรม 

 
มูลคายุติธรรม แสดงถึงจํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน มูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชราคาตลาด ในกรณีท่ีไมสามารถหา
ราคาตลาดได มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคาปจจุบันหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในงบดุล 
 
ขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดานสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลท่ีไมไดแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรมถือวามูลคาตามบัญชีเปนวิธีการที่ดีท่ีสุดท่ีสามารถนํามาใชเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินดังกลาว นอกจากนี้การแสดงรายการของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดจัดประเภทตาม
รายการที่คลายกันและจะหักกลบลบกันในกรณีท่ีการชําระรายการสามารถหักกลบลบกันได 
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เคร่ืองมือทางการเงินนอกงบดลุ 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนอกงบดุลท้ังดานสินทรัพยและหนี้สินที่ยังไมรับรู จะแสดงแยกจากรายการ
ท่ีรับรูแลว และจะแสดงดวยยอดสุทธิเฉพาะกรณีท่ีรายการเหลานั้นเปนไปตามขอกําหนดเชนเดียวกับรายการที่รับรู
แลวเทานั้น 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนอกงบดุลคํานวณโดยการประมาณจํานวนเงินที่คาดวาจะจายหรือไดรับจาก
การยกเลิกสัญญากอนกําหนด หรือใชราคาตลาดในกรณีจัดทําสัญญาใหมหักดวยประมาณคาใชจายท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน 
 
ประมาณการมลูคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงนิ 
 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และรายการนอกงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน 

 
27 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมไดใช 

 
ธนาคารยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยัง
ไมมีการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 2554 



ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เรื่อง ปท่ีมีผล

บังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
2556 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  ตนทุนการกูยืม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กัน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2554 
 
ธนาคารคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงิน
ของธนาคารอยางมีสาระสําคัญ 

 
28 การจัดประเภทรายการใหม 

รายการในงบการเงินสําหรับป 2552 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน
สําหรับป 2553 
 




