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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน

 

หนีสิ้นและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิตบุิคคลเดยีวกนั หมายเหตุ 2555 2554

หนี้สิน

เงินรับฝาก 22 95,571,774        82,918,630          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 23, 39 14,847,109        15,206,177          
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,358,278          3,215,700            
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                     2,719,352            
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 9 22,375,040        28,293,689          
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 24 16,038,573        35,296,489          
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 91,815               56,276                 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25, 39 117,223             145,054               
ประมาณการหน้ีสิน 26 308,344             438                      
หน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขายสุทธิ 19 -                     18,109,486          
หน้ีสินอ่ืน  27 3,384,886          2,758,349            
รวมหนีสิ้น 157,093,042      188,719,640        

ส่วนของส ำนักงำนใหญ่และสำขำอ่ืนทีเ่ป็นนิติบุคคลเดียวกัน

เงินทุนสุทธิเพ่ือด ารงสินทรัพยต์ามกฎหมาย 7 11,648,605        11,648,605          
บญัชีกบัส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ 39 14,795,490        13,884,847          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 203,253             97,750                 
ก าไรสะสม 8,103,069          3,241,146            
รวมส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ทีเ่ป็นนิติบุคคลเดียวกัน 34,750,417        28,872,348          

รวมหนีสิ้นและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ทีเ่ป็นนิติบุคคลเดียวกัน 191,843,459      217,591,988        

31 ธนัวาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2555 2554

การด าเนินงานต่อเนื่อง

รายไดด้อกเบ้ีย 30 5,406,541          4,927,113          
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31, 39 2,742,329          2,584,576          
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,664,212          2,342,537          

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 882,248             874,919             
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 169,598             176,538             
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32, 39 712,650             698,381             

ก าไรจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 33 2,132,169          1,348,230          
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 34 -                     (1,293)                
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 8,955                 7,302                 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,517,986          4,395,157          

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 36 844,456             769,115             
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 596,390             192,734             
ค่าภาษีอากร 65,869               66,354               
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 37, 39 607,380             642,599             

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ๆ 2,114,095          1,670,802          

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) 35 (265,117)            (143,002)            
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงนิได้ 3,669,008          2,867,357          

ภาษีเงินได้ 38 (782,330)            (935,599)            
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 2,886,678          1,931,758          

การด าเนินงานทีย่กเลิก

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 18 1,975,245          496,031             
ก าไรสุทธิ 4,861,923          2,427,789          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 118,813             107,952             
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 (3,597)                3,480                 
ส ารองอ่ืน 7,707                 18,003               
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (17,420)              (21,714)              

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สุทธิ 105,503             107,721             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 4,967,426          2,535,510          

(พันบาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ทีเ่ป็นนิติบุคคลเดยีวกัน

ก ำไร (ขำดทุน) 

เงนิทีน่ ำเข้ำมำใน บัญชีกับ จำกกำรวัดมูลค่ำ

ประเทศและส ำรอง ส ำนักงำนใหญ่และสำขำอื่น เงนิลงทุน

หมายเหตุ เพือ่ด ำรงสินทรัพย์ ทีเ่ป็นนิติบุคคลเดยีวกันสุทธิ เผือ่ขำย ส ำรองอื่น ก ำไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2554 10,348,605                   18,150,866                             (67,604)                      57,633                      2,113,357               30,602,857             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไรสุทธิ -                               -                                          -                             -                            2,427,789               2,427,789               
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจำกภำษีเงินได้
     ก  ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทนุเผ่ือขำย -                               -                                          89,334                        -                            -                          89,334                    
     ก  ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 25 -                               -                                          -                             2,102                        -                          2,102                      
     อ่ืนๆ -                               -                                          -                             16,285                      -                          16,285                    
รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจำกภำษีเงินได้ -                               -                                          89,334                        18,387                      -                          107,721                  
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม -                               -                                          89,334                        18,387                      2,427,789               2,535,510               
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินกองทนุ 1,300,000                     -                                          -                             -                            -                          1,300,000               
กำรเปล่ียนแปลงบญัชีกบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอ่ืนท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนัสุทธิ -                               (4,266,019)                              -                             -                            -                          (4,266,019)              
กำรจ ำหน่ำยก ำไรไปส ำนกังำนใหญ่ -                               -                                          -                             -                            (1,300,000)              (1,300,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2554 และ 1 มกรำคม 2555 11,648,605                   13,884,847                             21,730                        76,020                      3,241,146               28,872,348             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไรสุทธิ -                               -                                          -                             -                            4,861,923               4,861,923               
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจำกภำษีเงินได้
     ก  ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทนุเผ่ือขำย -                               -                                          102,387                      -                            -                          102,387                  
     ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 25 -                               -                                          -                             (3,021)                       (3,021)                     
     อ่ืนๆ -                               -                                          -                             6,137                        -                          6,137                      
รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจำกภำษีเงินได้ -                               -                                          102,387                      3,116                        -                          105,503                  
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม -                               -                                          102,387                      3,116                        4,861,923               4,967,426               
กำรเปล่ียนแปลงบญัชีกบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอ่ืนท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนัสุทธิ -                               910,643                                  -                             -                            -                          910,643                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555 11,648,605                   14,795,490                             124,117                      79,136                      8,103,069               34,750,417             

(พันบาท)

และสำขำอื่นทีเ่ป็นนิติบุคคลเดยีวกัน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของส ำนักงำนใหญ่

   หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ
งบกระแสเงนิสด

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 6,204,131          3,578,401          
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
     จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่ำเส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 54,207               72,296               
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) (286,756)            (24,330)              
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสิทธิกำรเช่ำ 253,832             -                     
ขำดทุน (ก ำไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ 56,788               (79,264)              
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 20,317               (1,923)                
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (624,435)            186,157             
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ (1,083,804)         (345,568)            
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 21,639               149                    
ส ำรองอ่ืนเพ่ิมข้ึน 10,150               10,473               
รำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ (3,154,190)         (4,213,760)         
เงินสดรับดอกเบ้ีย 5,820,458          6,898,492          
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (2,884,971)         (2,719,803)         
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (1,653,486)         (1,042,620)         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 2,753,880          2,318,700          

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 13,106,717        12,651,924        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ (6,892,095)         (7,069,734)         
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 7,288,424          4,111,836          
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย (63,110)              (15,360)              
สินทรัพยท่ี์ท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 13,108,922        (13,108,922)      
สินทรัพยอ่ื์น (951,562)            1,883,413          

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝำก 13,458,321        12,495,826        
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (359,066)            (7,774,556)         
หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 1,142,578          769,880             
ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (19,257,916)      (8,221,183)         
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (31,429)              19,824               
ประมำณกำรหน้ีสิน 286,269             -                     
หน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำย (18,109,486)      18,109,486        
หน้ีสินอ่ืน 884,022             (190,266)            
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 6,364,469          15,980,868        

(พันบำท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ
งบกระแสเงนิสด

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยเพ่ิมข้ึน (7,291,228)         (11,646,155)      
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออุปกรณ์ (4,821)                (44,929)              
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 833                    3,774                 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,295,216)         (11,687,310)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินทุนสุทธิเพ่ือด ำรงสินทรัพยต์ำมกฎหมำย -                     1,300,000          
กำรจ ำหน่ำยก ำไรไปส ำนกังำนใหญ่ -                     (1,300,000)         
บญัชีกบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 910,643             (4,266,019)         
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 910,643             (4,266,019)         

เงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (20,104)              27,539               
เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 123,635             96,096               
เงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 103,531             123,635             

(พันบำท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  
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หมายเหตุ สารบญั   
 
1 ขอ้มูลท ัว่ไป 
2 เกณฑ์การจัดท  างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัช ี
4 นโยบายการบญัชทีีส่  าคญั 
5 การบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน 
6 มูลคา่ยุตธิรรมของตราสารการเงิน 
7 การด ารงเงินกองทนุ 
8 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย์) 
9 ตราสารอนุพนัธ์ 
10 เงินลงทนุสุทธิ 
11 เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ 
12 คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
13 ทรพัย์สินรอการขาย 
14 ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์สุทธิ 
15 สินทรพัย์ไม่มีตวัตนสุทธิ 
16 สิทธิการเชา่ทีดิ่นและอาคารสุทธิ 
17 สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชสุีทธิ 
18 การด าเนินงานทีย่กเลิก 
19 กลุ่มสินทรพัย์ทีย่กเลิกทีถื่อไวเ้พื่อขาย 
20 สินทรพัย์อ่ืน 
21 สินทรพัย์จัดช ัน้ 
22 เงินรบัฝาก 
23 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
24 ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืม 
25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
26 ประมาณการหน้ีสิน 
27 หน้ีสินอ่ืน 
28 หน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นและภาระผูกพนั 
29 ฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
30 รายไดด้อกเบี้ย 
31 คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ยจ่าย 
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หมายเหตุ สารบญั   
 
32 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
33 ก  าไรจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
34 ขาดทนุสุทธิจากเงินลงทนุ 
35 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 
36 คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 
37 คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 
38 ภาษีเงินได ้
39 รายการกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่ไดใ้ช ้
41 การจัดประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
 

งบการเงินน้ีไดร้บัอนุมตัใิห้ออกงบการเงินจากผูบ้ริหารของธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเ รช ัน่  จ ากดั 
สาขากรุงเทพฯ (“สาขา”) เมื่อวนัที ่18 มีนาคม 2556 
 

1 ข้อมลูทั่วไป 
 
สาขามีทีอ่ยู่จดทะเบยีนต ัง้อยู่เลขที ่968 ถนนพระราม 4 สีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 
ส านักงานใหญข่องสาขาคอื ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเ รช ัน่  จ ากดั (“ส านักงานใหญ่”) ซึ่งจด
ทะเบยีนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นนิตบิคุคลประเภทจ ากดัหน้ีสิน 
 
สาขาประกอบธุรกจิการธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการทกุประเภทแกลู่กคา้ทีเ่ป็นบริษทั  
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 
สาขาเป็นส่วนด าเนินงานส่วนหน่ึงของธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอร์ปอเรช ัน่ จ ากดั และมิไดจ้ัดต ั้งขึ้ น เ ป็น
นิตบิคุคลแยกตา่งหากตามกฎหมาย งบการเ งินดังกล่าวจัดท  าขึ้ นจากรายการที่บนัทึกของสาขาและสะทอ้นถึง
รายการทีบ่นัทกึภายในประเทศเทา่นั้น 
 

 (ก) เกณฑ์การถือปฏิบตัิ 
 
งบการเงินน้ีจัดท  าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภา
วชิาชพีบญัชฯี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และตามขอ้ก  าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ( “ธปท.”) ที่ สนส. 
11/2553 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2553 เ ร่ือง การจัดท  าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลด้ิง
ทีเ่ป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบบัอ่ืนๆ ซึ่งมีผล
บงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ได้มีการน ามาใชส้ าหรับการจัดท  า
งบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ดังกล่าวได้เ ปิดเ ผยในหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 40 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ัดท  าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิม ยกเ วน้รายการที่มีสาระส าคญัต่องบแสดง
ฐานะการเงิน ดงัตอ่ไปน้ี 
 

- ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินวดัมูลคา่ด้วยราคายุตธิรรม 
- สินทรพัย์ทางการเงินเพื่อคา้และเผือ่ขายวดัมูลคา่ดว้ยราคายุตธิรรม 

 

(ค) สกุลเงินที่น าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจัดท  าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นหลกัพนับาท ขอ้มูลทางการเ งินท ั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ทีร่ะบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน  
 

(ง) ประมาณการและการใช้วิจารณญาณ 
 

ในการจัดท  างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก  าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเ งินที่เ กี่ยวกบั 
สินทรพัย์ หน้ีสิน รายได ้และคา่ใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึ้นจริงอาจแตกตา่งจากทีป่ระมาณไว ้   
 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจัดท  างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างตอ่เน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน และในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการประมาณความไม่แน่นอนและข ้อสมมติฐานที่ส าคญัในการก  าหนดนโยบายการบญัชี มี
ผลกระทบส าคญัตอ่การรบัรูจ้ านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปน้ี  
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5 การบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 มูลคา่ยุตธิรรมของตราสารการเงิน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 ตราสารอนุพนัธ์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 10 เงินลงทนุสุทธิ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 12 คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 ทรพัย์สินรอการขาย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 16 สิทธิการเชา่ทีดิ่นและอาคารสุทธิ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 17 สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชสุีทธิ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 26 ประมาณการหน้ีสิน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 28 หน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นและภาระผูกพนั 
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3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 
 

วิธีการปรับปรุงมูลค่าด้านเครดิตและเดบิต (“Credit Valuation Adjustment/Debit Valuation Adjustment Methodology”) 
 

กลุ่มบริษทัซึ่งประกอบดว้ย HSBC Holdings plc. ซึ่งเป็นบริษทัใหญใ่นล าดับสูงสุดของส านักงานใหญ่และสาขา 
และบริษทัย่อย ค  านวณการปรับปรุงมูลค่าด้านเครดิตและเดบิต (“Credit and Debit Valuation Adjustment”) แยก
ตา่งหากออกจากกนัส าหรบัแตล่ะบริษทั และภายในแตล่ะบริษทัส าหรบัแตล่ะคูส่ญัญาที่บริษัทมีความเ ส่ียงที่คาดว่า
จะเกดิขึ้น 
 

กลุ่มบริษทัค  านวณการปรบัปรุงมูลค่าด้านเครดิต (“Credit Valuation Adjustment”) โดยใชโ้อกาสที่จะเกิดการผิด
สญัญา (“The Probability of Default”) ของคูส่ญัญาตอ่การไม่ผิดสัญญาของกลุ่มบริษัทไปหาผลบวกที่คาดว่าจะ
เกดิขึ้นของกลุ่มบริษทัตอ่คูส่ญัญาและคณูดว้ยผลของคา่ความเสียหายทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นในกรณีที่ผิดสัญญา ในทาง
ตรงกนัขา้มกลุ่มบริษทัค  านวณการปรบัปรุงมูลคา่ดา้นเดบติ (“Debit Valuation Adjustment”) โดยใชโ้อกาสที่จะเกิด
การผดิสญัญา (“The Probability of Default”) ของกลุ่มบริษทัตอ่การไม่ผดิสญัญาของคูส่ญัญาไปหาผลบวกที่คาดว่า
จะเกดิขึ้นของคูส่ญัญาตอ่กลุ่มบริษทั และคณูดว้ยผลของคา่ความเสียหายทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นในกรณีที่ผิดสัญญา การ
ค  านวณท ัง้สองจะถูกปฎบิตัติลอดอายุของผลที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
 

ผลจากการเปล่ียนแปลงหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิเพื่อตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์และทางบญัชี รวมถึง
การพ ัฒนาทางการตลาดท ัว่ไป กลุ่มบริษัทปรับปรุงวิธีการประมาณการปรับปรุงมูลค่าด้านเครดิต (“Credit  
Valuation Adjustment”) ส าหรบัตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยในอดีตโอกาสที่จะเกิดการผิด
สัญญา (“The Probability of Default”) ที่ใชใ้นการค  านวณการปรับปรุงมูลค่าด้านเครดิต (“Credit Valuation 
Adjustment”) อา้งอิงกบัการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือ (“Credit Rating”) ภายในของกลุ่มบริษัทในการช  าระหน้ีของ
คูส่ญัญา โดยค  านึงถึงการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือ (“Credit Rating”) ในการช  าระหน้ี ซึ่งจะลดลงตลอดอายุของ
สญัญาซึ่งอา้งอิงจากเมทริกซข์องการเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเชือ่ถือในการช  าระหน้ีในอดีต  (“Historical Rating 
Transition Matrices”) วธีิทีเ่ปล่ียนแปลงท  าให้เกดิการใชป้ระโยชน์สูงสุดของโอกาสที่จะเกิดการผิดสัญญา  (“The 
Probability of Default”) จากขอ้มูลการสังเ กตตลาด เ ช่น ผลตอบแทนจากตราสารอนุพ ันธ์ประกนัความเ ส่ียง                
(“Credit Default Swap”) ถา้ผลตอบแทนจากตราสารอนุพนัธ์ประกนัความเ ส่ียงไม่สามารถหาได้ โอกาสที่จะเกิด
การผดิสญัญา (“The Probability of Default”) ประมาณจากหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิ โดยพิจารณาจากข ้อมูลที่เ กี่ยวข ้อง
ท ัง้ดชันีของตราสารอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียง (“Credit Default Swap Indices) และเมทริกซ์ของการเปล่ียนแปลง
ล าดบัความน่าเชือ่ถือในการช  าระหน้ีในอดีต (“Historical Rating Transition Matrices”) นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทใชว้ิธี
ประมาณการปรับปรุงมูลค่าด้านเดบิต (“Debit Valuation Adjustment”) ให้สอดคล้องกบัการประยุกต์ใชก้าร
ปรบัปรุงมูลคา่ดา้นเครดิต (“Credit Valuation Adjustment”) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ในอดีตกลุ่มบริษัทพิจารณา
วา่ผลตอบแทนเทา่กบัศูนย์เหมาะสมกบัความเส่ียงดา้นเครดิต ดงันั้นจึงไม่ปรบัปรุงหน้ีสินตราสารอนุพ ันธ์ส าหรับ
ความเส่ียงดา้นเครดิตเอง  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  
 

 14 

สาขาปรบัใชว้ธีิการทีป่รบัปรุงใหม่ต ัง้แตว่นัที ่31 ธนัวาคม 2555 เ ป็นตน้ไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2555 ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในประมาณการมูลคา่ยุตธิรรมอนัเน่ืองจากการปรบัปรุงวิธีการดังกล่าว ท  าให้หน้ีสินตราสาร
อนุพนัธ์ของสาขาลดลงจ านวน 542 ลา้นบาท และสินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ของสาขาลดลงจ านวน 200 ล้านบาท 
ผลสุทธิจ านวน 342 ลา้นบาท แสดงในก  าไรจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ ในงบก  าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ การประมาณการผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในประมาณการมูลคา่ยุติธรรมในงวดอนาคตเ ป็นไปได้
ยากในทางปฎบิตั ิ
 

ส าหรบัผลิตภณัฑ์ส่วนใหญท่ีจ่ะค  านวณผลบวกทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นตอ่คูส่ญัญา กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการจ าลองเพื่อรวม
ขอบเขตของผลทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นเขา้ดว้ยกนัตลอดชดุของรายการกบัคูส่ญัญาตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเ งิน 
วธีิการจ าลองดงักล่าวรวม “Credit Mitigant” เชน่ สญัญายอมให้หักกลบหน้ีระหวา่งกนัของคู่สัญญาและสัญญาวาง
หลกัประกนักบัคูส่ญัญา สมมตฐิานรอ้ยละของความเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นเมื่อลูกหน้ีผิดนัดช  าระหน้ีต่อยอดหน้ี
มาตรฐานเทา่กบัรอ้ยละ 60 ซึ่งมีการน ามาปฎบิตัใิชท้ ัว่ไปในตลาดทีพ่ฒันาแลว้ (“Developed Market”) และรอ้ยละ 75 
ส าหรบัตลาดทีเ่กดิใหม่ (“Emerging Market”) สมมตฐิานรอ้ยละของความเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นเมื่อลูกหน้ีผิดนัด
ช  าระหน้ีตอ่ยอดหน้ีทางเลือกถูกน ามาปฎบิตัใิชท้ ัง้ในลกัษณะของผลที่อาจเกดิขึ้นและขอ้มูลทีม่ีอยู่สนันสนุน 
 

ส าหรบัชนิดของตราสารอนุพ ันธ์ทางการเ งินที่มีความซบัซอ้น  (“Exotic Derivatives”) ซึ่งผลิตภ ัณฑ์นั้ นวิธีการ
จ าลองไม่รองรบั หรือตราสารอนุพนัธ์ทีเ่กดิขึ้นในทีต่ลาดการคา้ทีเ่ล็กกวา่เคร่ืองมือการจ าลองจะสามารถน าไปใชไ้ด ้
กลุ่มบริษทัปฎบิตัติามวธีิทางเลือกอ่ืน ซึ่งอาจเกีย่วพนักบัการจับคูผ่ลของผลิตภ ัณฑ์ที่คล้ายกนัจากเคร่ืองมือจ าลอง 
หรือถา้วธีิการจับคูไ่ม่สามารถท  าไดอ้ย่างเหมาะสม กลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิทีง่่ายขึ้ นซึ่งใชก้นัโดยท ัว่ไปตามหลักการที่
เหมือนกนักบัวธีิการจ าลอง การค  านวณจะถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นข ั้นของการซื้อขายด้วยการรับรู้ที่จ ากดักว่าของ 
“Credit Mitigant” เชน่ สญัญาวางหลกัประกนั (“Nettingor Collateral Agreement”) มากกว่าที่จะใชว้ิธีการจ าลองที่
ไดอ้ธิบายไวก้อ่นหน้าน้ี 
 

โดยท ัว่ไปวธีิการดงักล่าวไม่ไดอ้ธิบายความเส่ียงผดิทาง (“Wrong-Way Risk”) ซึ่งเ กิดขึ้ นจากมูลค่าอ้างอิงของตรา
สารอนุพนัธ์ทีม่ีมากอ่นการปรบัปรุงความเส่ียงทางด้านเครดิต  (“Credit Vulation Adjustment”) ซึ่งมีความสัมพ ันธ์
ร่วมกนัอย่างแน่ชดักบัโอกาสทีจ่ะเกดิการผดิสัญญา  (“The Probability of Default”) ของคู่สัญญา ในกรณีที่มีความ
เส่ียงผดิทาง (“Wrong-Way Risk”) วธีิการซือ้ขายเจาะจงจะถูกน ามาใชเ้พื่อสะทอ้นถึงความเส่ียงผดิทาง (“Wrong-Way 
Risk”) ในการประเมินมูลคา่  
 

4 นโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัตอ่ไปน้ีไดถื้อปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  
 

(ก) รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัทีเ่กดิรายการ   
 

สินทรพัย์และหน้ีสินทีเ่ป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัทีใ่นรายงาน แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก  าไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่จะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ 
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(ข) เงินสด 
 
เงินสดประกอบดว้ยเงินสดในมือ  และเงินสดระหวา่งเรียกเกบ็ 
 

(ค) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

 
 ตราสารหน้ีและตราสารทนุซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาด ซึ่งสาขาต ั้งใจจะถือไวเ้ ป็นระยะเ วลาสั้น

เพื่อหาก  าไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์จัดประเภทเป็นเงินลงทนุเพื่อคา้ และแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
ก  าไรหรือขาดทนุจากการตรีาคาหลักทรพัย์ไดบ้นัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ  
 
ตราสารหน้ีซึ่งสาขาต ั้งใจและสามารถถือจนครบก  าหนดจัดประเภทเ ป็นเ งินลงทุนที่จะถือจนครบก  าหนด               
เงินลงทนุทีจ่ะถือจนครบก  าหนดแสดงในราคาทนุตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเ งินลงทุน ผลต่าง
ระหวา่งราคาทนุทีซ่ ือ้มากบัมูลคา่ไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีทีเ่หลือ 

  
ตราสารหน้ีและตราสารทนุซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเ้พื่อคา้หรือต ั้งใจถือ
ไวจ้นครบก  าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทนุเผือ่ขาย ภายหลงัการรบัรูมู้ลคา่ในครั้งแรกเ งินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลคา่ยุตธิรรม และการเปล่ียนแปลงทีไ่ม่ใชผ่ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่และผลตา่งจากสกุลเ งินตราต่างประเทศของ
รายการทีเ่ป็นตวัเงินบนัทกึโดยตรงในส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั ส่วนผลขาดทุน
จากการดอ้ยคา่และผลตา่งจากการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ เมื่อมีการจ าหน่าย เ งิน
ลงทนุจะรบัรูผ้ลก  าไรหรือขาดทนุสะสมทีเ่คยบนัทกึในส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั 
โดยตรงเขา้ในก  าไรหรือขาดทนุ ในกรณีทีเ่ป็นเงินลงทนุประเภททีม่ีดอกเบี้ย จะบนัทกึดอกเบี้ยในก  าไรหรือขาดทุน
โดยวธีิอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริง 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไม่ใชห่ลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทนุหักขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 
 

 มูลคา่ยุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรบัหลกัทรพัย์เพื่อคา้และหลกัทรพัย์เผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซื้อ ณ วนัที่
รายงาน 
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การจ  าหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินสุทธิทีไ่ดร้ับและมูลค่าตามบญัชีรวมถึงก  าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตรีาคาหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่คยบนัทกึในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เ ป็นนิติบุคคล
เดียวกนั จะถูกบนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ 
 

ในกรณีทีส่าขาจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุที่ถืออยู่  การค  านวณตน้ทุนส าหรับเ งินลงทุนที่จ าหน่ายไปและ         
เงินลงทนุทีย่งัถืออยู่ใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 

 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

เงินลงทนุในลูกหน้ีแสดงดว้ยราคาทนุทีจ่่ายซือ้หักขาดทนุจากการดอ้ยคา่  
 

(ง) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 
 

เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีไดแ้ก ่เงินให้กูย้ ืมทีส่าขาเป็นผูใ้ห้สินเชือ่โดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อขายในระยะเ วลาอันสั้น
และไม่ไดจ้ัดเป็นสินทรพัย์เพื่อคา้ ท ัง้น้ีสาขาจะรบัรูเ้งินให้สินเชือ่เมื่อลูกหน้ีไดร้บัเงิน  สาขารบัรูเ้งินให้สินเชื่อเ มื่อ
เร่ิมแรกดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมรวมคา่ใชจ่้ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการนั้นๆ  และวดัค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่ายโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงหักดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

 

(จ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

สาขาต ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเทา่จ านวนทีค่าดวา่จะเสียหายจากการเรียกเก็บเ งินจากลูกหน้ีไม่ได้ ผลเ สียหาย น้ี
ประมาณขึ้นจากมูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดรบั (ซึ่งรวมมูลคา่ของหลกัประกนัของลูกหน้ี) โดยใช ้
อตัราคดิลดซึ่งค  านึงถึงความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดรบั 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้  าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าเ ผื่อหน้ีสงสัยจะสูญข ั้นต  ่า โดยให้ต ั้งขึ้ นในอัตรา    
รอ้ยละทีแ่ตกตา่งกนัส าหรบัหน้ีจัดช ัน้แตล่ะประเภท โดยให้พิจารณารวมถึงมูลคา่ของหลกัประกนัในหน้ีจัดช ั้นด้วย 
หลกัเกณฑ์ทีส่  าคญัในการจัดช ัน้หน้ีคอืระยะเวลาทีค่า้งช  าระ สาขาไดใ้ชแ้นวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
การปฏบิตัเิกีย่วกบัคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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ตามขอ้ก  าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาไดจ้ัดช ัน้ลูกหน้ีเป็น 6 ประเภท โดยหลกัเกณฑ์ทีส่  าคญัในการจัด
ช ัน้หน้ีคอืระยะเวลาคา้งช  าระ ส าหรบัหน้ีจัดช ัน้ปกต ิและจัดช ัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ ค  านวณคา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญข ั้น
ต  า่ตามอตัรารอ้ยละทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก  าหนดโดยพิจารณามูลค่าหลักประกนั  ซึ่งมูลค่าหลักประกนัที่ใช ้
ขึ้นอยู่กบัประเภทของหลกัประกนัและวนัทีม่ีการประเมินราคาล่าสุด ส่วนหน้ีจัดช ั้นต  ่ากว่ามาตรฐาน จัดช ั้นสงสัย 
และจัดช ัน้สงสยัจะสูญค  านวณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในอตัรารอ้ยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีคงคา้ง
ตามบญัชกีบัมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากลูกหน้ี หรือมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเ งินสดที่คาด
วา่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายหลกัประกนัซึ่งเป็นไปตามวธีิการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด  
 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญทีต่ ัง้เพิ่มในระหวา่งปี บนัทกึบญัชเีป็นคา่ใชจ่้ายในก  าไรหรือขาดทนุ  
 

การตดับญัชลูีกหน้ีแตล่ะรายเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญไดร้บัคนืจะบนัทกึลดหรือเพิ่มจากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(ฉ) การปรับโครงสร้างหนี้ 
 

สาขาจัดประเภทหน้ีทีผ่า่นการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ีปัญหาไวเ้ป็นหน้ีจัดช ัน้ปกติเ มื่อมีหลักฐานว่าลูกหน้ีสามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ก  าหนดในสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี  โดยเกณฑ์ข ั้นต  า่ลูกหน้ีจะตอ้งช  าระตดิตอ่กนัเ ป็นเ วลาไม่ต  ่ากว่า 
3 งวดการช  าระหน้ีจึงจะจัดช ัน้ใหม่ได ้

 
(ช) ทรัพย์สินรอการขาย 

 

ทรพัย์สินรอการขายแสดงดว้ยมูลหน้ีทางบญัชสุีทธิ ณ วนัทีไ่ด้รับทรัพย์สินนั้ นมา หรือราคาตลาดล่าสุดที่ต  ่ากว่า  
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทรพัย์สินรอการขายจะแสดงในก  าไรหรือขาดทุน ก  าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ทรพัย์สินรอการขายรบัรูเ้ป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเมื่อมีการจ าหน่าย   

 

(ซ) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิของสาขา 
 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทนุหักคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่  
 

ราคาทนุรวมถึงตน้ทนุทางตรงทีเ่กี่ยวข ้องกบัการได้มาของสินทรัพย์   ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์ ซึ่งไม่สามารถท  างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นให้ถือว่าซอฟท์แวร์ดังกล่าวเ ป็นส่วนหน่ึง
ของอุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบหลกัของส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์แตล่ะรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทกึแตล่ะส่วนประกอบทีม่ีนัยส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 

ก  าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่ และอุปกรณ์คอืผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจ าหน่ายกบัมูลคา่ตามบญัชขีองรายการนั้น โดยรบัรูสุ้ทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก  าไรหรือขาดทนุ  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
 

ตน้ทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของมูลคา่ตามบญัชขีองรายการส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า 
และอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีส่าขาจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนั้ น และ
สามารถวดัมูลคา่ตน้ทนุของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชือ่ถือ  ชิน้ส่วนทีถู่กเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายด้วยมูลค่าตาม
บญัช ี ตน้ทนุทีเ่กดิขึ้นในการซอ่มบ  ารุงส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่ และอุปกรณ์ทีเ่กดิขึ้นเป็นประจ าจะรบัรู้ในก  าไรหรือ
ขาดทนุเมื่อเกดิขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

คา่เส่ือมราคาค  านวณจากมูลคา่เส่ือมสภาพ  ซึ่งประกอบดว้ยราคาทนุของสินทรัพย์หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทน
อ่ืนหักดว้ยมูลคา่คงเหลือของสินทรพัย์  
 
ค่าเ ส่ือมราคาบนัทึกเ ป็นค่าใชจ่้ายในก  าไรหรือขาดทุน ค  านวณโดยวิธีเ ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้าน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรพัย์แตล่ะรายการ  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรพัย์แสดงไดด้งัน้ี  
 
ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่ 5 - 8 ปี 
อุปกรณ์ 3 - 7 ปี 
 

สาขาไม่คดิคา่เส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัย์ทีอ่ยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 

วธีิการคดิคา่เส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ และมูลคา่คงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืนๆ ทีส่าขาซือ้มาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทนุหักคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและ ผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม  
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รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ  
 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์เมื่อกอ่ให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ ในอนาคตโดยรวมเ ป็น
สินทรพัย์ทีส่ามารถระบไุดท้ีเ่กีย่วขอ้งนั้น คา่ใชจ่้ายอ่ืนรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุเมื่อเกดิขึ้น 
 

ค่าตัดจ  าหน่าย 
 

คา่ตดัจ าหน่ายค  านวณโดยน าราคาทนุของสินทรพัย์ หรือจ านวนอ่ืนทีใ่ชแ้ทนราคาทนุหักดว้ยมูลคา่คงเหลือ 
 

คา่ตดัจ าหน่ายรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเ ส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรพัย์นั้นตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากสินทรพัย์ไม่มีตวัตน โดยเ ร่ิมตดั
จ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัย์นั้นพรอ้มจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์ส าหรับปี
ปัจจุบนัและปีเปรียบเทยีบแสดงไดด้งัน้ี 
 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ 5 ปี 
 

วธีิการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาทีจ่ะให้ประโยชน์ และมูลคา่คงเหลือ ไดร้บัการทบทวนอย่างทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ญ) สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 
 

สิทธิการเชา่ทีดิ่นและอาคารแสดงในราคาทนุหักดว้ยคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า ค่าตดัจ าหน่าย
บนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุดว้ยวธีิเสน้ตรงตามอายุสญัญาเชา่ 28 ปี 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรพัย์ตามบญัชขีองสาขาไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงานวา่ มีขอ้บง่ชี้เ ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ทีม่ีขอ้บง่ชี้จะท  าการประมาณมูลคา่สินทรพัย์ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื  
 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้มื่อมูลคา่ตามบญัชขีองสินทรพัย์ หรือมูลคา่ตามบญัชขีองหน่วยสินทรพัย์ทีก่่อให้เ กิดเ งิน
สดสูงกวา่มูลคา่ทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ เ วน้แต่เ มื่อมีการกลับรายการ การ
ประเมินมูลคา่ของสินทรพัย์เพิ่มของสินทรพัย์ชิน้เดียวกนัทีเ่คยรบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนที่เ ป็น
นิตบิคุคลเดียวกนั และมีการดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีน้ีจะรบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เ ป็นนิติ
บคุคลเดียวกนั 
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เมื่อมีการลดลงในมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์ทางการเงินเผือ่ขาย ซึ่งไดบ้นัทกึในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขา
อ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั และมีความชดัเจนวา่สินทรพัย์ดงักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเ คยบนัทึกในส่วน
ของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนัจะถูกบนัทกึในก  าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอด
สินทรพัย์ทางการเงินดงักล่าว ยอดขาดทนุทีบ่นัทกึในก  าไรหรือขาดทนุเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกบัมูลค่า
ยุตธิรรมในปัจจุบนัของสินทรพัย์ หักขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุนั้นๆ ซึ่งเคยรบัรูแ้ลว้ในก  าไรหรือขาดทนุ 

 

การค  านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของหลกัทรัพย์ที่ถือไวจ้นกว่าจะครบก  าหนดและลูกหน้ีที่บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่าย  ค  านวณโดยการหามูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเ งินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริง  ส าหรบัลูกหน้ีระยะสั้นไม่มีการคดิลด 
 

มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสินทรพัย์ทางการเงินประเภทหลกัทรพัย์เผือ่ขาย ค  านวณโดยอา้งถึงมูลคา่ยุตธิรรม  
 

มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสินทรพัย์ทีไ่ม่ใชสิ่นทรพัย์ทางการเงิน หมายถึง มูลคา่จากการใ ชข้องสินทรัพย์หรือ
มูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์หักตน้ทนุในการขายแลว้แตมู่ลคา่ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรพัย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนัโดยใชอ้ัตราคิดลดก่อนค  านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลคา่ทีอ่าจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงทีม่ีตอ่สินทรัพย์ 
ส าหรบัสินทรพัย์ทีไ่ม่กอ่ให้เกดิกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัย์อ่ืนจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ให้รวมกบัหน่วยสินทรพัย์ทีก่อ่ให้เกดิเงินสดทีสิ่นทรพัย์นั้นมีความเกีย่วขอ้งดว้ย  
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการเมื่อมูลคา่คาดวา่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้ นในภายหลัง 
และการเพิ่มขึ้นนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีเ่คยรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินทีบ่นัทกึโดยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีทีจ่ัดประเภทเป็นหลกัทรพัย์เผือ่ขาย  การกลับรายการจะ
ถูกบนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ ส่วนสินทรพัย์ทางการเงินทีเ่ป็นตราสารทนุทีจ่ัดประเภทเป็นหลกัทรัพย์ เ ผื่อขาย  การ
กลบัรายการจะถูกรบัรูโ้ดยตรงในก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ทีไ่ม่ใชสิ่นทรพัย์ทางการเงินอ่ืนๆทีเ่คยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัทีอ่อกรายงานว่ามีข ้อบ่งชี้ เ ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการทีใ่ชใ้นการค  านวณมูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเทา่ทีมู่ลคา่ตามบญัชขีองสินทรพัย์ไม่เกนิกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลังหักค่าเ ส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มากอ่น  
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(ฏ) ตราสารอนุพนัธ์  
 
เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อจัดการความเส่ียงทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศทีเ่กดิจากกจิกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจัดหาเ งินและกิจกรรม
ลงทนุ ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการก  าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์จะรบัรูร้ายการครั้งแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท  าสัญญา (วนัที่ท  า
รายการ) และวดัมูลคา่ภายหลงัดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม ก  าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เ ป็นมูลค่ายุติธรรม
บนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุทนัท ี อย่างไรกต็ามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เ งื่อนไขซึ่งมีไวเ้พื่อเ ป็นเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียง การบนัทกึรายการก  าไรหรือขาดทนุจากการวดัมูลคา่จะขึ้นอยู่กบัประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกนั
ความเส่ียง 
 
ตราสารอนุพนัธ์จัดประเภทเป็นสินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์เมื่อมูลคา่ยุติธรรมเ ป็นบวกและจัดเ ป็นหน้ีสินตราสาร
อนุพนัธ์เมื่อมูลคา่ยุตธิรรมเป็นลบในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
สาขาจะถือวา่ตราสารอนุพ ันธ์เ ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเ ส่ียงเมื่อ ( 1) เ ป็นการป้องกนัความเ ส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์หรือหน้ีสินทีร่บัรูแ้ลว้ หรือขอ้ผูกมดัแน่นอน (การป้องกนัความเ ส่ียง
จากมูลคา่ยุตธิรรม) หรือ (2) เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสด ซึ่งเ กิดจากสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้
แลว้ หรือรายการทีม่ีความเป็นไปไดสู้งทีจ่ะเกดิขึ้น  (การป้องกนัความเ ส่ียงจากกระแสเ งินสด)  ท ั้ง น้ีการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงจะใชส้ าหรบัตราสารอนุพนัธ์ทีใ่ชส้ าหรบัป้องกนัความเส่ียงจากมูลค่ายุติธรรมหรือการป้องกนั
ความเส่ียงจากกระแสเงินสดเมื่อเขา้เงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเส่ียง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากมูลค่ายุติธรรม 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซึ่งเขา้เงื่อนไขการป้องกนัความเ ส่ี ยงจากมูลค่า
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ พรอ้มกนักบัการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มี
การป้องกนัความเส่ียงซึ่งจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ 
 

หากการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเส่ียง ผลกระทบไดป้รบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของ
รายการทีม่ีการป้องกนัความเส่ียงจะถูกตดัจ าหน่ายเขา้เป็นก  าไรหรือขาดทนุโดยวธีิอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงตามอายุ
ของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
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การป้องกันความเส่ียงจากกระแสเงินสด 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมส่วนทีม่ีประสิทธิผลของเคร่ืองมือป้องกนัความเ ส่ียงซึ่งเ ข ้าเ งื่อนไขการป้องกนั
ความเส่ียงจากกระแสเงินสดจะรบัรูใ้นก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  ส่วนก  าไรหรือขาดทนุส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะ
รบัรูเ้ป็นก  าไรหรือขาดทนุทนัท ี
 

ผลสะสมของก  าไรหรือขาดทนุซึ่งรบัรูใ้นก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกตดัจ าหน่าย เ ป็นก  าไรหรือขาดทุนในงวด
การบญัชทีีร่ายการทีม่ีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบตอ่ก  าไรหรือขาดทนุ  
 

การระงับรับรู้การบัญชีส าหรับการป้องกันความเส่ียง 
 

หากเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงหมดอายุหรือถูกขาย หรือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เงื่อนไขของการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง ผลสะสมของก  าไรหรือขาดทนุของเคร่ืองมือป้องกนัความเ ส่ียงซึ่งรับรู้ในส่วนของส านักงาน
ใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนัยงัคงแสดงในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เ ป็นนิติบุคคล
เดียวกนัจนกระท ัง่ถึงวนัทีร่ายการในอนาคตจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ หากคาดวา่รายการในอนาคตจะไม่เ กิดขึ้ น
แลว้ผลสะสมของก  าไรหรือขาดทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเ ส่ียงซึ่งรับรู้ในส่วนของส านักงานใหญ่
และสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนัจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุทนัท ี
 

(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
 

สาขาไดจ้ัดโครงการผลประโยชน์พนักงานหลายโครงการมีดงัน้ี 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก  าหนดไว้ 
 

ส าหรบัโครงการสมทบเงินทีก่  าหนดไวน้ั้นเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  สาขาจ่าย เ งินสมทบเ ป็น
จ านวนเงินทีแ่น่นอนไปอีกกจิการหน่ึงแยกตา่งหาก (กองทนุส ารองเล้ียงชพี) และจะไม่มีภาระผูกพ ันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจ่ะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเตมิ ภาระผูกพนัในการการสมทบเขา้โครงการสมทบเ งินจะถูก
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายพนักงานในก  าไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาทีพ่นักงานไดท้  างานให้สาขา 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเ งิน 
ภาระผูกพนัสุทธิของสาขาจากโครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดไวถู้กค  านวณแยกต่างหากเ ป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท  างานของพนักงานในปัจจุบนัและในปีกอ่น ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าว
ไดม้ีการคดิลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลคา่ปัจจุบนั อตัราคดิลดเป็นอตัรา ณ วนัทีร่ายงานจากพันธบตัรรัฐบาล ซึ่ง
มีระยะเวลาครบก  าหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเ วลาของภาระผูกพ ันของสาขาและมีสกุลเ งินเ ดียวกบัสกุลเ งินของ
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่าย  การค  านวณนั้ นจัดท  าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภ ัย  โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว ้
 

สาขารบัรูก้  าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัในก  าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ อ่ืน ตน้ทุน
บริการในอดีตรบัรูท้นัทเีมื่อพนักงานไดสิ้ทธิประโยชน์ หรือโดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์นั้น ตน้ทนุบริการในปัจจุบนัและในอดีต รวมถึงการตดัจ าหน่ายส่วนลดของภาระผูกพ ันน้ีจะถูก
บนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลคา่โดยมิไดค้ดิลดกระแสเ งินสด และรับรู้เ ป็นค่าใชจ่้าย
เมื่อพนักงานท  างานให้ 
 

หน้ีสินรบัรูด้ว้ยมูลคา่ทีค่าดวา่จะจ่ายช  าระ ส าหรบัการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากสาขามีภาระผูกพ ันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจ่ะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพ่นักงานได้ท  างานให้ในอดีตและภาระ
ผูกพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตผุล 
 
แผนการให้หลักทรัพย์แก่พนักงาน 
 

สาขาจะให้หุ้นของ HSBC Holdings plc. ซึ่งเ ป็นบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดของส านักงานใหญ่เ ป็นรางวลัแก่
พนักงานของสาขา โดยตน้ทนุของหุ้นดงักล่าวจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาจนถึงวนัทีพ่นักงานมีสิทธิไดร้บัหุ้น  
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ส าหรบัโครงการให้สิทธิแกพ่นักงานในการซือ้หุ้น มูลคา่ยุติธรรมของสิทธิดังกล่าวจะรับรู้เ ป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธี
เสน้ตรงตามระยะเวลาจนถึงวนัทีพ่นักงานไดร้บัสิทธิในการซือ้หุ้น ท ัง้น้ีมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประเมิน ณ วนัที ่  
ตกลงเงื่อนไขการให้สิทธิ โดยสาขาจะทบทวนมูลค่ายุติธรรมโดยรวมผลกระทบของเ งื่อนไขที่ไม่ใช่เ งื่อนไข
ทางการตลาด เชน่ การทีสิ่ทธิหมดอายุจากการไม่ใชสิ้ทธิ เป็นตน้ หากส านักงานใหญม่ิได้ เ รียกเก็บค่าสิทธิดังกล่าว 
สาขารบัรูค้า่สิทธิดงักล่าวเป็นส ารองอ่ืนภายใตส่้วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั 

 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรบัรูเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิเ ศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อ
ช  าระภาระหน้ีสินจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน อดีต โดยภาระหน้ีสิน
ดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเชือ่ถือ  
 

(ฒ) รายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่ายจากเคร่ืองมือทางการเงินทีม่ีดอกเบี้ย ยกเวน้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทที่ถือไวเ้พื่ อคา้
หรือทีแ่สดงดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมรบัรูเ้ป็น “รายไดด้อกเบี้ย” และ “ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย ” ในก  าไรหรือขาดทุนโดยใช ้
อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น 
 

อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงไดแ้ก ่อตัราทีใ่ชใ้นการคดิลดทีท่  าให้มูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเ งินสดรับหรือ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตลอดอายุของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือระยะเ วลาที่สั้นกว่ามี
จ านวนเทา่กบัราคาตามบญัชขีองสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเ งินนั้ น  ในการค  านวณอัตราดอกเบี้ยที่
แทจ้ริงดงักล่าว สาขาประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากเงื่อนไขตามสญัญาของเคร่ืองมือทางการเ งินซึ่งไม่
รวมผลขาดทนุดา้นสินเชือ่ในอนาคต  การค  านวณดงักล่าวไดร้วมจ านวนเงินที่สาขาจะจ่ายหรือรับซึ่งถือเ ป็นส่วน
หน่ึงของอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริง  ตน้ทนุในการท  ารายการ  และส่วนลดหรือส่วนเกนิอ่ืนๆ  

 
(ณ) รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายที่มใิช่ดอกเบีย้ 

 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและคา่นายหน้าบนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุเมื่อไดใ้ห้บริการทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

เงินปันผลรบับนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุในวนัทีส่าขามีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 

คา่ใชจ่้ายทีม่ิใชด่อกเบี้ยบนัทกึตามเกณฑ์คงคา้ง   
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(ด) ภาษเีงินได้ 
 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเ งินได้ปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชรีบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุเวน้แตใ่นส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ
ส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั หรือในก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้กภ่าษีทีค่าดวา่จะจ่ายช  าระหรือไดร้บัช  าระ โดยค  านวณจากก  าไรหรือขาดทุนประจ าปีที่ตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีป่ระกาศใชห้รือทีค่าดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ในรายงาน  ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีทีเ่กีย่วกบัรายการในปีกอ่นๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค  านวณจากผลแตกตา่งช ัว่คราวทีเ่กดิขึ้นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนทีใ่ชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเ งินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เ มื่อเ กิดจากผล
แตกตา่งช ัว่คราวตอ่ไปน้ี  การรบัรูค้า่ความนิยมในครั้งแรก  การรบัรูสิ้นทรพัย์หรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเ ป็นรายการ
ทีไ่ม่ใชก่ารรวมธุรกจิและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก  าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่
เกีย่วขอ้งกบัเงินลงทนุในบริษทัย่อยและกจิการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชวีดัมูลคา่โดยใชอ้ตัราภาษีทีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างช ัว่คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีทีป่ระกาศใชห้รือทีค่าดวา่มีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัทีร่ายงาน  
 

ในการก  าหนดมูลคา่ของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเ งินได้รอการตดับญัชี  สาขาตอ้งค  านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไ่ม่แน่นอนและอาจท  าให้จ านวนภาษีทีต่อ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยทีต่อ้งช  าระ สาขาเชื่อว่า
ไดต้ ัง้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกดิจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจัย รวมถึงการตคีวามทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณ
การและขอ้สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท  าให้
สาขาเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีม่ีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเ งินได้
คา้งจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเ่กดิการเปล่ียนแปลง  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชสีามารถหักกลบได้เ มื่อสาขามีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ะน าสินทรพัย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเ งิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีตา่งกนันั้นสาขามีความต ัง้ใจจะจ่ายช  าระหน้ีสินและสินทรพัย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัด้วยยอดสุทธิ
หรือต ัง้ใจจะรบัคนืสินทรพัย์และจ่ายช  าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  
 

 26 

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึตอ่เมื่อมีความเ ป็นไปได้ค่อนข ้างแน่นอนว่าก  าไรเพื่อเ สียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากการรบัรูสิ้นทรพัย์ดงักล่าว สินทรพัย์ภาษีเ งินได้รอการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ วนัทีร่ายงานและจะถูกปรบัลดลงเทา่ทีป่ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ต) การหักกลบ 
 
สินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะแสดงหักกลบกนั เพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเ งินด้วยจ านวน
สุทธิ กต็อ่เมื่อสาขามีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนทีร่บัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเ งินมาหักกลบลบหน้ีกนั 
และสาขาต ัง้ใจทีจ่ะรบัหรือจ่ายช  าระดว้ยยอดสุทธิ 
 

(ถ) กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลกิที่ถือไว้เพือ่ขาย 
 
กลุ่มสินทรพัย์ทีย่กเลิกทีถื่อไวเ้พื่อขายประกอบดว้ยสินทรพัย์และหน้ีสินทีค่าดวา่มูลคา่ตามบญัชีที่จะได้รับคืนส่วน
ใหญม่าจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพย์นั้ นต่อไป จัดเ ป็นประเภทสินทรัพย์ที่ถือไวเ้พื่อขาย  กลุ่ม
สินทรพัย์ทีย่กเลิกวดัมูลคา่ดว้ยจ านวนทีต่  า่กวา่ระหวา่งมูลคา่ตามบญัชกีบัมูลคา่ยุตธิรรมหักค่าใชจ่้ายในการขาย  ผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ส าหรบัการลดมูลคา่ในครั้งแรกและผลก  าไรและขาดทนุจากการวดัมูลค่าในภายหลังรับรู้ใน
ก  าไรหรือขาดทนุ  ท ัง้น้ีผลก  าไรรบัรูไ้ม่เกนิยอดผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้

 

(ท) การด าเนินงานที่ยกเลกิ 
 

การด าเนินงานทีย่กเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกจิของสาขา ซึ่งเป็นสายงานธุรกจิหรือเขตภูมิศาสตร์ทีแ่ยกต่างหาก
ทีย่กเลิกหรือถือไวเ้พื่อขาย โดยจัดประเภทเป็นการด าเนินงานทีย่กเลิกเมื่อมีการขายหรือเมื่อเขา้เงื่อนไขของการถือ
ไวเ้พื่อขายแลว้แตเ่วลาใดจะเกดิขึ้นกอ่น  เมื่อมีการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานทีย่กเลิก งบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จที่
แสดงเปรียบเทยีบจะถูกปรบัปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนั้นไดถู้กยกเลิกต ัง้แตต่น้งวดทีน่ ามาเปรียบเทยีบ 
 

5 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
 

สาขามีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัตอ่ไปน้ี 
- ความเส่ียงดา้นเครดิต 
- ความเส่ียงดา้นตลาด 
- ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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5.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึงความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความสูญเสียทางดา้นการเงินจากการทีลู่กคา้หรือคู่สัญญาไม่
ปฏบิตัติามสญัญาหรือภาระผูกพนัทีม่ีตอ่สาขาภายในระยะเวลาทีก่  าหนด 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเกดิจากธุรกรรมการให้สินเชือ่ การลงทนุ การซือ้ขายเคร่ืองมือทางการเ งินเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงทีอ่าจเกดิขึ้นของสาขาและของลูกคา้ สาขามีธุรกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นการให้สินเชื่อโดยการก  าหนด
วงเงินสูงสุดส าหรบัการท  ารายการซือ้ขายในแตล่ะครั้ง วงเงินส าหรบัการซือ้ขายกบัคู่สัญญาแต่ละราย  รวมท ั้งการ
จ ากดัวงเงินสูงสุดของการท  ารายการซือ้ขายโดยรวมดว้ยการก  าหนดวงเงินสินเชือ่ดงักล่าวอาจอ้างอิงกบัอันดับความ
น่าเชือ่ถือ (“Credit Rating”) ทีป่ระเมินโดยบริษทัจัดอนัดบัทีน่่าเชือ่ถือหรือโดยใชว้ธีิการอ่ืนทีส่าขาถือปฏบิตั ิ
 

5.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด 
 

ความเส่ียงดา้นตลาด คอืความเส่ียงทีเ่กดิขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด เชน่ อตัราดอกเบี้ย  ราคาตราสารทุน 
อตัราแลกเปล่ียน และการกระจายตวัของเครดิต (ไม่เกีย่วขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสถานะเครดิตของผูใ้ห้กูย้ ืมหรือ
ผูอ้อก) ซึ่งกระทบตอ่รายไดแ้ละมูลคา่ของตราสารทางการเงินของสาขา วตัถุประสงคข์องการจัดการความเ ส่ียงด้าน
ตลาดเพื่อจัดการและควบคมุผลเสียหายจากความเส่ียงดา้นตลาดภายในขอบเขตทีย่อมรบัได้และผลตอบแทนความ
เส่ียงทีเ่หมาะสม  
 

สาขามีความเส่ียงดา้นตลาดหลกั 3 ประเภทไดแ้ก ่ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และ
ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ 
 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเกดิจาก ความเป็นไปไดท้ีอ่ตัราดอกเบี้ยจะมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินของสาขา หรือรายไดห้รือตน้ทนุเงินทนุ ท ัง้ในงวดปัจจุบนัและในอนาคต  ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเกดิจากโครงสรา้งและลกัษณะเฉพาะของสินทรพัย์ หน้ีสิน และส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนที่เ ป็น
นิตบิคุคลเดียวกนัของสาขา และมีความแตกตา่งในช่วงของวนัครบก  าหนดการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย ของ
สินทรพัย์และหน้ีสิน  สาขาจัดการความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินซึ่งส่วนใหญเ่ป็นสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ยในการจัดการความเส่ียงทีเ่กดิจากความผนัผวนของอัตราดอกเบี้ยทีเ่กดิจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
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รายละเอียดความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ยของสาขาซึ่งค  านวณจากวนัทีม่ีการก  าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามสัญญา
หรือวนัทีค่รบก  าหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงกอ่น ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2555 
             อตัรา 
             ดอกเบ้ีย 
             ถวัเฉล่ีย 
 นอ้ยกวา่   3 เดือน  1 ปี ถึง  มากกวา่  ไมม่ี    (ร้อยละ 
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  5 ปี  5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม  ต่อปี) 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  104  104  - 
รายการระหวา่งธนาคารและ              
   ตลาดเงินสุทธิ 75,749  -  -  -  1,391  77,140  2.86 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  -  -  -  22,510  22,510  - 
เงินลงทุนสุทธิ 11,639  23,231  20,094  992  220  56,176  3.13 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี               
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  27,430  4,866  1,114  142  126  33,678  4.27 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 114,818  28,907  21,208  1,134  24,351  189,608   

              
หน้ีสินทางการเงิน              
เงินรับฝาก 84,877  3,027  16  -  7,652  95,572  1.36 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,168  1,000  -  -  5,679  14,847  2.37 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  -  4,358  4,358  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  -  -  -  22,375  22,375  - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,610  3,342  87  -  -  16,039  3.41 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 105,655  7,369  103  -  40,064  153,191   

              
ส่วนต่างรายการในงบแสดงฐานะ              
   การเงินสุทธิ 9,163  20,728  21,105  1,134  (15,713)  36,417   
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 2554 
             อตัรา 
             ดอกเบ้ีย 
             ถวัเฉล่ีย 
 นอ้ยกวา่   3 เดือน  1 ปี ถึง  มากกวา่  ไมม่ี    (ร้อยละ 
 3 เดือน  ถึง 1 ปี  5 ปี  5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม  ต่อปี) 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  124  124  - 
รายการระหวา่งธนาคารและ              
   ตลาดเงินสุทธิ 88,351  -  -  -  1,971  90,322  3.01 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -  -  -  -  27,325  27,325  - 
เงินลงทุนสุทธิ 7,253  20,538  11,901   2,036  222  41,950  2.77 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี               
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  35,388  4,823  257   208  146  40,822  6.34 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 130,992  25,361  12,158  2,244  29,788  200,543   
              
หน้ีสินทางการเงิน              
เงินรับฝาก 75,837  779  1  -  6,302  82,919  1.07 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,013  1,000  -  -  5,193  15,206  2.46 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  -  -  -  -  3,216  3,216  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  -  -  -  28,293  28,293  - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 29,416  3,728  2,069  83  -  35,296  3.06 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 114,266  5,507  2,070  83  43,004  164,930   

              
ส่วนต่างรายการในงบแสดงฐานะ              
   การเงินสุทธิ 16,726  19,854  10,088  2,161  (13,216)  35,613   
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศคอืความเส่ียงซึ่งเกดิจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนซึ่ง
กระทบตอ่มูลคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินของสาขาหรือท  าให้เกดิความผนัผวนต่อรายได้หรือตน้ทุน เ งินทุนของ
สาขา ท ัง้น้ีเคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้แก่ การจ ากดัการเ ปิด
สถานะความเส่ียง และมูลคา่ความเสียหายโดยรวมสูงสุดที่อาจเกิดขึ้ นภายใตค้วามเชื่อม ั่นทางสถิติที่ก  าหนด 
(“Value at Risk”)    
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สาขามีสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงินในสกลุเงินตราตา่งประเทศ เทียบเท่า
เงินบาท มีดงัน้ี 

 
 2555 
 ดอลลาร์           
 สหรัฐ  ยโูร  เยน  ปอนด์  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด 2  12  -  2  -  16 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 553  130  -  11  34  728 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9,720  -  268  210  15  10,213 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี             
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  10,885  355  70  7  102  11,419 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 21,160  497  338  230  151  22,376 
            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 12,348  323  3,546  1,379  117  17,713 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  13  1  -  2  2  18 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,316  255  1,490  27  15  3,103 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 13,677  579  5,036  1,408  134  20,834 
            
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ (921)  173  (3,476)  (1,361)  17  (5,568) 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ 8,404  (255)  (1,222)  183  -  7,110 
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 2554 
 ดอลลาร์           
 สหรัฐ  ยโูร  เยน  ปอนด์  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด 3  3  -  3  1  10 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -  28  -  10  19  57 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 6,184  721  19,670  -  750  27,325 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี             
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 12,657  555  -  -  65  13,277 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 18,844  1,307  19,670  13  835  40,669 
            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 22,074  462  4,085  77  56  26,754 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,412  -  -  -  -  1,412 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  6  1  -  2  2  11 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,599  794  19,627  -  792  23,812 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 26,091  1,257  23,712  79  850  51,989 
            
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ (10,832)  123  (4,085)  (66)  27  (14,833) 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ 3,585  (73)  43  -  (42)  3,513 

 

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 
 
ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ คอืความเส่ียงทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือ 
หุ้นทนุท  าให้เกดิความผนัผวนตอ่รายไดห้รือมูลคา่ของสินทรพัย์ทางการเงินของสาขา  ท ัง้น้ีสาขาบริหารความเ ส่ียง
ดา้นราคาตราสารทนุโดยตดิตามสภาพตลาดอย่างใกลช้ดิ เพื่อน าเสนอขอ้มูลแกผู่บ้ริหารเพื่อจัดการที่เ หม าะสมและ
เกดิประโยชน์สูงสุดแกส่าขา 
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5.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงทีส่าขาไม่สามารถจัดหาทรพัยากรทางการเงินได้เพียงพอตามความ
ตอ้งการภายในระยะเวลาทีก่  าหนดเพื่อปฏบิตัิตามภาระผูกพ ันต่างๆ หรือสามารถจัดหาทรัพยากรทางการเ งิน
เหล่านั้นไดโ้ดยมีตน้ทนุทีม่ากเกนิไป 
 

วตัถุประสงคข์องสาขาในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและความเส่ียงจากการจัดหาเงินทนุนั้นเพื่อให้ความ
มัน่ใจวา่สาขามีเงินทนุเพียงพอตามภาระในการส่งมอบในอนาคต  ดงันั้นสาขาจึงมีความจ าเ ป็นตอ้งรักษาสภาพ
คล่องรวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องท ัง้สินทรพัย์ หน้ีสิน และภาระผูกพนัเพื่อสนองวตัถุประสงค์ในการด ารง
กระแสเงินสดในระดบัทีเ่หมาะสมและสามารถส่งมอบตามภาระภายในระยะเวลาทีก่  าหนด 
 

สาขามีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดให้
เพียงพอตอ่การด าเนินงานของสาขา และเพื่อท  าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

สาขาบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก  าหนดหรือระเบยีบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมีฝ่ายบริหารเงินเป็นผูร้บัผดิชอบบริหารสภาพคล่อง
ของสาขาในการจัดหาแหล่งเงินทนุท ัง้ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่องสูงท ัง้ทีเ่ป็นสกลุเงินบาทและเงินตราตา่งประเทศ ท ัง้น้ีเพื่อให้สาขามัน่ใจวา่ฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและ
เพียงพอสอดคลอ้งกบัภาวะตลาดในปัจจุบนัและในอนาคตโดยการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใตก้า ร
ควบคมุดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารสินทรพัย์และหน้ีสินของสาขา 
 

สินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 วิเ คราะห์ตามระยะเ วลาครบก  าหนดของ
สญัญา สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2555 
           ไมม่ี   
 เมื่อทวง  นอ้ยกวา่   3 เดือน  1 ปี  มากกวา่  ก  าหนด   
 ถาม  3 เดือน  ถึง 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  -  104  104 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,681  75,459  -  -  -  -  77,140 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 45  5,380  3,522  8,533  5,030  -  22,510 
เงินลงทุนสุทธิ -  11,638  23,231  20,094  993  220  56,176 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี               
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  18,890  3,598  6,605  4,585  -  33,678 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,726  111,367  30,351  35,232  10,608  324  189,608 
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 2555 
           ไมม่ี   
 เมื่อทวง  นอ้ยกวา่   3 เดือน  1 ปี  มากกวา่  ก  าหนด   
 ถาม  3 เดือน  ถึง 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินทางการเงิน              
เงินรับฝาก 76,366  16,163  3,027  16  -  -  95,572 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,457  6,390  1,000  -  -  -  14,847 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  4,358  -  -  -  -  -  4,358 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 75  5,494  4,241  9,215  3,350  -  22,375 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  844  1,448  5,321  8,426  -  16,039 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 88,256  28,891  9,716  14,552  11,776  -  153,191 
              

สภาพคล่องสุทธิ (86,530)  82,476  20,635  20,680  (1,168)  324  36,417 
  
 
 
  
 
  
 

  2554 
           ไมม่ี   
 เมื่อทวง  นอ้ยกวา่   3 เดือน  1 ปี  มากกวา่  ก  าหนด   
 ถาม  3 เดือน  ถึง 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสด -  -  -  -  -  124  124 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,840  88,482  -  -  -  -  90,322 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 183  3,967  5,585  8,973  8,617  -  27,325 
เงินลงทุนสุทธิ -  7,253  20,538  11,901  2,036  222  41,950 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี               
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  29,295  4,333  3,329  3,865  -  40,822 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 2,023  128,997  30,456  24,203  14,518  346  200,543 
              

หน้ีสินทางการเงิน              
เงินรับฝาก 72,611  9,528  779  1  -  -  82,919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,838  6,368  1,000  -  -  -  15,206 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  3,216  -  -  -  -  -  3,216 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 238  4,018  4,394  11,787  7,856  -  28,293 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื -  18,187  1,630   6,797  8,682  -  35,296 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 83,903  38,101  7,803  18,585  16,538  -  164,930 
              
สภาพคล่องสุทธิ (81,880)  90,896  22,653  5,618  (2,020)  346  35,613 
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6 มลูค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน 
 

มูลคา่ยุตธิรรม หมายถึงจ านวนเงินทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัย์หรือช  าระหน้ีสินกนั ในขณะทีท่ ั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ี่
ไม่มีความเกีย่วขอ้งกนั  มูลคา่ยุตธิรรมของตราสารการเงินจะใชร้าคาตลาดที่ตราสารนั้ นมีการซื้อขายกนั กรณีไม่
สามารถหาราคาตลาดของตราสารได ้จึงไดม้ีการประมาณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัหรือ เทคนิควิธีการตีมูลค่าอ่ืน ซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานทีใ่ชร้วมท ัง้อตัราคดิลด และการประมาณการกระแสเงินสด อย่างไรก็ตามเทคนิควิธีการตี
มูลคา่ทีต่า่งกนัอาจมีผลแตกตา่งของมูลคา่ยุตธิรรมที่ประมาณได ้  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปมูลคา่ตามบญัชกีบัมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารการเงิน มีดงัน้ี 
 

 2555 2554 
 มูลคา่ตาม

บญัช ี
  

มูลคา่ยุตธิรรม 
 มูลคา่ตาม 

บญัช ี
  

มูลคา่ยุตธิรรม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด 104  104  124  124 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 77,140  77,140  90,322  90,322 
สินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 22,510  22,510  27,325  27,325 
เงินลงทนุสุทธิ 56,176  56,176  41,950  41,950 
เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ี        
   และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ* 33,678    33,678  40,822  40,822 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 189,608  189,608  200,543  200,543 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินรบัฝาก 95,572  95,572  82,919  82,919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 14,847  14,847  15,206  15,206 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  4,358  4,358  3,216  3,216 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 22,375  22,375  28,294  28,294 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืม 16,039  16,039  35,296  35,296 
รวมหนีส้ินทางการเงิน 153,191  153,191  164,931  164,931 

 
* เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 
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วธีิการและขอ้สมมตฐิานทีส่าขาใชใ้นการประมาณมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 
 

มูลคา่ยุตธิรรมของเงินสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย์และหน้ีสิน) เงินรับฝาก หน้ีสินจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม จ านวนเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลคา่โดยประมาณเทา่กบัมูลคา่ยุตธิรรม 
 
มูลคา่ยุตธิรรมของเงินลงทนุและตราสารอนุพนัธ์แสดงตามนโยบายการบญัชขีองสาขาตามวิธีที่ระบุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

มูลคา่ยุตธิรรมของเงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัพิจารณาจากสาระส าคญัที่เ กี่ยวเ น่ืองกบัจ านวนเ งิน
เป็นหลกัแสดงดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญพิจารณาจากสาระส าคญัที่สะทอ้นถึง
ความเส่ียงดา้นสินเชือ่ของลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืมซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเ งินของเ งินกูย้ืมระยะสั้นที่มีอายุน้อยกว่า 90 วนั 
โดยประมาณเทา่กบัมูลคา่ยุตธิรรม และมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเ งินกูย้ืมอ่ืนๆ ค  านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที่ใชอ้ัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกและเ งินกูย้ืม
ประเภทเดียวกนัในปัจจุบนั 
 

มูลคา่ยุตธิรรมของเงินกูย้ืมประมาณขึ้นโดยใชร้าคาตลาด 
 

7 การด ารงเงินกองทุน 
 

สาขาด ารงเงินกองทนุตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเ งิน พ.ศ. 2551 โดยด ารงเ งินกองทุน
ท ัง้ส้ินเป็นอตัราส่วนกบัสินทรพัย์เส่ียงภายใตห้ลกัเกณฑ์ วธีิการและเงื่อนไขทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด  ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
  

มลูค่าการด ารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 12,165  12,116 

ผลรวมของเงินทุนสุทธิเพือ่การด ารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 และ
ยอดสุทธิบญัชีระหว่างกนั 

   

เงินทนุสุทธิเพื่อการด ารงสินทรพัย์ตามมาตรา 32 11,649  11,649 
ยอดสุทธิระหวา่งกนัทีส่าขาเป็นลูกหน้ี (เจ้าหน้ี) ส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืน         
ทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั บริษทัแม่และบริษทัลูกของส านักงานใหญ  ่ 15,090  14,032 

รวม 26,739  25,681 
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 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
  

เงินกองทุน (ล้านบาท) 11,649  11,649 
    

อัตราส่วนเงินกองทุน (ร้อยละ) 15.63  12.55 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สาขาค  านวณเ งินกองทุนข ั้นต  ่าเพื่อรองรับความเ ส่ียงด้านเครดิต และด้าน
ปฏิบตัิการตามวิธีมาตรฐาน (“Standardised Approach”) และด้านตลาดตามวิธีผสม (“Combined Approach”) 
ระหวา่งวธีิมาตรฐานและวธีิแบบจ าลอง (“Standardised model and internal model”) ซึ่งได้รับอนุญาตและเ ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สาขาสามารถด ารงเงินกองทนุข ั้นต  า่ตามข ้อก  าหนดของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยซึ่งท  าให้ตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกองทนุในอตัราไม่ต  า่กวา่ร้อยละ  7.5 
 
ท ัง้น้ีสาขาจะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายใน  4 เ ดือน 
หลงัจากวนัส้ินปีผา่นทาง website ของธนาคาร www.hsbc.co.th ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่
สนส. 25/2552 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด ารงเ งินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ลงวนัที่ 14 ธันวาคม 
2552 
 

8 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
 

 2555  2554 
 เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ            

กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนา            
ระบบสถาบันการเงนิ 396  42,100  42,496  1,446  74,638  76,084 

ธนาคารพาณิชย์ 210  31,600  31,810  336  12,013  12,349 
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจ -  -  -  1  -  1 
สถาบันการเงนิอ่ืนๆ 350  1,699  2,049  -  1,700  1,700 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ -  65  65  -  131  131 
หัก ค่าเผ ือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3)  (5)  (8)  -  -  - 
รวมในประเทศ 953  75,459  76,412  1,783  88,482  90,265 
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 2555  2554 
 เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
ต่างประเทศ            
เงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 553  -  553  -  -  - 
เงนิยูโร 131  -  131  28  -  28 
เงนิสกลุอ่ืนๆ 44  -  44  29  -  29 

รวมต่างประเทศ 728  -  728  57  -  57 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 1,681  75,459  77,140  1,840  88,482  90,322 

 
9 ตราสารอนุพันธ์ 
 

9.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มูลคา่ยุตธิรรมและมูลคา่ตามสญัญาแบง่ตามประเภทความเส่ียงไดด้งัตอ่ไปน้ี  
 

 2555 
 มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่ตามสญัญา 

ประเภทความเส่ียง สินทรพัย์  หน้ีสิน  ไม่เกนิ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  รวม 
 (ล้านบาท) 

อตัราแลกเปล่ียน 12,982  11,382  730,044  245,843  975,887 
อตัราดอกเบี้ย 9,336  10,943  1,340,101  1,463,733  2,803,834 
อ่ืนๆ          
 - ตราสารทนุ 192  -  1,964  276  2,240 
รวม 22,510  22,325  2,072,109  1,709,852  3,781,961 

 

 2554 
 มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่ตามสญัญา 

ประเภทความเส่ียง สินทรพัย์  หน้ีสิน  ไม่เกนิ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  รวม 
 (ล้านบาท) 

อตัราแลกเปล่ียน 16,136  14,179  684,127  176,104  860,231 
อตัราดอกเบี้ย 11,046  14,035  1,119,806  1,391,847  2,511,653 
อ่ืนๆ           
 - ตราสารทนุ 143  9  865  2,377  3,242 
 - พนัธบตัร -   -  4,437   -  4,437 
รวม 27,325  28,223  1,809,235  1,570,328  3,379,563 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สดัส่วนการท  าธุรกรรมตราสารอนุพ ันธ์จ าแนกตามประเภทคู่สัญญาโดย
พิจารณาจากจ านวนเงินตามสญัญาประกอบดว้ย  

 

 2555  2554 
คูส่ญัญา (ร้อยละ) 
สถาบนัการเงิน 55  52 
บริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39  40 
บคุคลภายนอก 6  8 

รวม 100  100 

 
9.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายุติธรรม 

 

สาขาท  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยเพื่อป้องกนัความเ ส่ียงจากมูลค่ายุติธรรมของเ งินลงทุนใ นตราสารหน้ี
ภายใตเ้งินลงทนุเผือ่ขายซึ่งมีอายุคงเหลือเกนิกวา่ 1 ปี   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มูลค่ายุติธรรมและ
มูลคา่ตามสญัญาของตราสารอนุพนัธ์ถือไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงจากมูลคา่ยุตธิรรมจ าแนกตามประเภทความเ ส่ียง
ไดด้งัตอ่ไปน้ี 
 

 2555 2554 
     มูลคา่      มูลคา่ 
 สินทรพัย์   หน้ีสิน  ตามสญัญา  สินทรพัย์  หน้ีสิน  ตามสญัญา 
 (ล้านบาท) 
            
อตัราดอกเบี้ย -  50  1,149  -  71  1,149 
รวม -  50  1,149  -  71  1,149 

 

10 เงินลงทุนสุทธิ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สาขาจัดประเภทเงินลงทนุ มีดงัน้ี 
 

 2555  2554 
 มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่ยุตธิรรม 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนเพือ่ค้า    

หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 16,077  9,734 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 493  - 
รวม  16,570  9,734 
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 2555  2554 
 มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่ยุตธิรรม 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนเผื่อขาย    
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 38,784  31,994 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 602  - 
ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 220  222 
รวม  39,606  32,216 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 56,176  41,950 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายซึ่งมีมูลค่าตลาดจ านวน 12,164 ล้านบาท (2554: 12,116 
ล้านบาท) และ 2,987 ลา้นบาท (2554: 2,023 ล้านบาท) ไดด้ ารงเป็นเงินกองทนุทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย และอยู่
ภายใตส้ญัญาขายโดยมีสญัญาซือ้คนืตามล าดบั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ก  าไร (ขาดทนุ) ทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเ งินลงทุนใน
หลกัทรพัย์เผือ่ขาย มีดงัน้ี 
 
 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ก าไรจากเงินลงทุน:    
ตราสารหน้ี 162  73 
ตราสารทนุ 20  22 
ขาดทุนจากเงินลงทุน:    
ตราสารหน้ี (16)  (47) 
รวม 166  48 
หัก ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี (42)  (26) 
สุทธิ 124  22 
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11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน ีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
 

11.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
เงินเบกิเกนิบญัช ี 974  1,052 
เงินให้กูย้ ืม 27,818  35,631 
ต ัว๋เงิน 5,682  5,147 
หัก  รายไดร้อตดับญัช ี (9)  (5) 
รวมเงินให้สินเชือ่สุทธิจากรายไดร้อตดับญัช ี 34,465  41,825 
บวก  ดอกเบี้ยคา้งรบั 130  100 
รวมเงินให้สินเชือ่สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบี้ยคา้งรับ 34,595  41,925 
หัก คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    
 - เงินส ารองข ั้นต  า่ตามเกณฑ์ ธปท.     
 - รายสินเชือ่ (743)  (901) 
 - เงินส ารองส่วนเกนิ (174)  (202) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน ีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 33,678  40,822 

 
11.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหน ี ้
 

 2555  2554 

   ตา่ง      ตา่ง   

 ในประเทศ  ประเทศ  รวม  ในประเทศ  ประเทศ  รวม 
 (ล้านบาท) 
เงินบาท 22,894  -  22,894  28,276  -  28,276 
เงินดอลลาร์สหรฐัฯ 11,028  -  11,028  12,756  159  12,915 
เงินสกลุอ่ืนๆ 486  57  543  577  57  634 
รวม* 34,408  57  34,465  41,609  216  41,825 

 
* เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 
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11.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 
 

 2555 
   กลา่วถึง  ต ่ากวา่    สงสัย   
 ปกติ  เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย  จะสูญ  รวม 
 (ล้านบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 112  -  -  -  -  112 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 21,058  445  -  177  247  21,927 
ธุรกจิอสังหาริมทรัพยแ์ละการกอ่สร้าง 1,493  57  -  100  -  1,650 
การสาธารณปูโภคและบริการ 10,240  81  -  -  -  10,321 
สินเช่ือเพือ่ท่ีอยูอ่าศยั 310  -  -  -  -  310 
อ่ืน ๆ 134  -  8  -  3  145 
รวม* 33,347  583  8  277  250  34,465 

 

* เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 

 
 2554 
   กลา่วถึง  ต ่ากวา่    สงสัย   
 ปกติ  เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย  จะสูญ  รวม 
 (ล้านบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 232  -  -  -  -  232 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 25,612  250  -  364  394  26,620 
ธุรกจิอสังหาริมทรัพยแ์ละการกอ่สร้าง 1,316  200  - 1 -  -  1,516 
การสาธารณปูโภคและบริการ 12,771  55  -  - - -  12,826 
สินเช่ือเพือ่ท่ีอยูอ่าศยั 421  -  - 7 - - -  421 
อ่ืน ๆ 207  -  -  3  -  210 
รวม* 40,559  505  -  367  394  41,825 

 
* เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 
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11.4 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 
  2555 

   

เงินให้
สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้ง

รับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตัง้คา่
เผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญ  

อตัราท่ีใชใ้น
การตัง้คา่เผ่ือ
หน้ีสงสัยจะ

สูญ  
คา่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

   (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงินส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ์ ธปท.          
- จัดชัน้ปกติ   33,475  31,868  1  317 
- จัดชัน้กลา่วถึงเป็นพเิศษ   585  540  2  11 
- จัดชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน   8  1  100  1 
- จัดชัน้สงสัย   277  171  100  171 
- จัดชัน้สงสัยจะสูญ   250  243  100  243 
รวม         743 

เงินส ารองส่วนเกนิ         174 
รวม *   34,595  32,823    917 

 
* เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ สุทธจิากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ ยค้างรับ 
 

  2554 

   

เงินให้
สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้ง

รับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตัง้คา่
เผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญ  

อตัราท่ีใชใ้น
การตัง้คา่เผ่ือ
หน้ีสงสัยจะ

สูญ  
คา่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

   (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงินส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ์ ธปท.          
- จัดชัน้ปกติ   40,657  38,099  1  380 
- จัดชัน้กลา่วถึงเป็นพเิศษ   507  483  2  10 
- จัดชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน   -  -  100  - 
- จัดชัน้สงสัย   367  192  100  192 
- จัดชัน้สงสัยจะสูญ   394  319  100  319 
รวม         901 

เงินส ารองส่วนเกนิ         202 
รวม *   41,925  39,093    1,103 

 
* เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ สุทธจิากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ ยค้างรับ 
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11.5 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สาขามีเ งินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามเกณฑ์คงคา้ง  (“NPL Gross”)  (รวม
สถาบนัการเงิน) ตามเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด มีดงัน้ี 
 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ    
เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (ล้านบาท) 535  1,015 
รวมเงินให้สินเชือ่ใชใ้นการค  านวณอตัราตอ่เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (1) (ล้านบาท) 110,214  143,679 
คดิเป็นอตัราของเงินให้สินเชือ่ท ัง้ส้ิน(2) (ร้อยละ) 0.49  0.71 
 

(1)  เงินให้สินเช่ือรวมที่ใช้ค านวณอัตราร้อยละได้แก่ “เงินให้สินเช่ือ” แก่บุคคลทั่วไปที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและเงินให้สินเ ช่ือแก่
สถาบันการเงินซึ่ งแสดงรวมในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  

 

(2)  ร้อยละของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (“NPL Gross”) ต่อเงินให้สินเช่ือรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สาขามีเงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพสุทธิ (“NPL net”) (รวมสถาบนัการเ งิน ) ตาม
เกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด มีดงัน้ี 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพสุทธิ    
เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพสุทธิ (ล้านบาท) 10  75 
รวมเงินให้สินเชือ่ใชใ้นการค  านวณอตัราตอ่เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพสุทธิ (1) (ล้านบาท) 109,689  142,739 
คดิเป็นอตัราของเงินให้สินเชือ่ท ัง้ส้ิน(2) (ร้อยละ) 0.01  0.05 
 

 (1)  เงินให้สินเช่ือรวมที่ใช้ค านวณอัตราร้อยละของ NPL ได้แก่ “เงินให้สินเช่ือ” แก่บุคคลทั่วไปที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และเ งินใ ห้
สินเช่ือแก่สถาบันการเงินซึ่ งแสดงรวมในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงนิให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

 

(2)  ร้อยละของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพสุทธิ (“NPL net”) ต่อเงินให้สินเช่ือรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สาขามีสินเชือ่ดอ้ยคณุภาพไดแ้กสิ่นเชือ่จัดช ัน้ต  า่กวา่มาตรฐาน จัดช ั้นสงสัย  และจัดช ั้น
สงสยัจะสูญซึ่งไดต้ ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้จ านวน 525 ลา้นบาท (2554: 940 ล้านบาท) 
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12 ค่าเผื่อหน ีส้งสัยจะสูญ 
 

การเปล่ียนแปลงในคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัเงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
และ 2554 ประกอบดว้ย 
 

 2555 
   กล่าวถึง  ต  า่กวา่    สงสยั   
 ปกต ิ  เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั  จะสูญ  รวม 
 (ล้านบาท) 

ยอดต้นปี 406  10  -  333  354  1,103 
หน้ีสงสยัจะสูญ (20)  -  8  (59)  (224)  (295) 
หน้ีสูญรบัคนื -  -  -  -  177  177 
หน้ีสูญตดับญัช ี -  -  -  -  (58)  (58) 
การเปล่ียนแปลงจากอตัรา            
   แลกเปล่ียน -  -  -  (7)  (3)  (10) 
การเปล่ียนแปลงจากการจัดช ัน้ (5)  2  -  4  (1)  - 
ยอดปลายปี 381  12  8  271  245  917 
 
 

 2554 

   กล่าวถึง  ต  า่กวา่    สงสยั   
 ปกต ิ  เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั  จะสูญ  รวม 

 (ล้านบาท) 
ยอดต้นปี 457  39  165  368  557  1,586 
หน้ีสงสยัจะสูญ 101  4  513  151  (793)  (24) 
หน้ีสูญรบัคนื -  -  -  -  659  659 
หน้ีสูญตดับญัช ี -  -  -  -  (611)  (611) 
การเปล่ียนแปลงจากอตัรา            
   แลกเปล่ียน -  -  -  5  1  6 
การเปล่ียนแปลงจากการจัดช ัน้ (152)  (33)  (678)  (191)  541  (513) 
ยอดปลายปี 406  10  -  333  354  1,103 
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13 ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ทรพัย์สินรอการขายประกอบดว้ย 
 

 2555 
 ยอดตน้ปี  เพิ่มขี้น  จ าหน่าย  ยอดปลายปี 
 (ล้านบาท) 
ทรัพย์สินทีไ่ด้จากการช าระหน ี ้        
อสงัหาริมทรพัย์        

- ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 15  63  -  78 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 15  63  -  78 

  
 2554 
 ยอดตน้ปี  เพิ่มขี้น  จ าหน่าย  ยอดปลายปี 
 (ล้านบาท) 
ทรัพย์สินทีไ่ด้จากการช าระหน ี ้        
อสงัหาริมทรพัย์        

- ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก -  15  -  15 
รวมทรัพย์สินรอการขาย -  15  -  15 
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14 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 
 

การเปล่ียนแปลงในส่วนปรับปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ในระหวา่งปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 

ราคาทุน  คา่เส่ือมราคาสะสม 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2555  ยอดตน้ปี  เพิม่ข้ึน  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  ยอดตน้ปี  คา่เส่ือมราคา  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  31 ธนัวาคม 2555 

 (ล้านบาท) 
ส่วนปรับปรุง                    
    อาคารเชา่ 1  317  -  -  317  316  1  -  317  - 
อุปกรณ์ 64  398  5  (184)  219  334  17  (165)  186  33 
รวม 65  715  5  (184)  536  650  18  (165)  503  33 
 

การเปล่ียนแปลงในส่วนปรับปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ในระหวา่งปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 

ราคาทุน  คา่เส่ือมราคาสะสม 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2554  ยอดตน้ปี  เพิม่ข้ึน  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  ยอดตน้ปี  คา่เส่ือมราคา  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  31 ธนัวาคม 2554 

   (ล้านบาท) 
ส่วนปรับปรุง                    
    อาคารเชา่ 3  317  -  -  317  314  2  -  316  1 
อุปกรณ์ 55  405  44  (51)  398  350  33  (49)  334  64 
รวม  58  722  44  (51)  715  664  35  (49)  650  65 
 

ราคาทรัพยสิ์นของส่วนปรับปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ซึ่งตดัคา่เส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แตย่งัสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ านวนเงินรวม 469 ลา้นบาท (2554: 597 
ล้านบาท) 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนในระหวา่งปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 

ราคาทุน  คา่เส่ือมราคาสะสม 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2555  ยอดตน้ปี  เพิม่ข้ึน  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  ยอดตน้ปี  คา่ตดัจ าหนา่ย  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  31 ธนัวาคม 2555 

   (ล้านบาท) 
คา่ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 10  174  -  (37)  137  164  3  (34)  133  4 
รวม 10  174  -  (37)  137  164  3  (34)  133  4 

 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนในระหวา่งปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 มลูคา่สุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

 
ราคาทุน  คา่เส่ือมราคาสะสม 

 มลูคา่สุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2554  ยอดตน้ปี  เพิม่ข้ึน  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  ยอดตน้ปี  คา่ตดัจ าหนา่ย  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  31 ธนัวาคม 2554 
   (ล้านบาท) 
คา่ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 14  207  1  (34)  174  193  5  (34)  164  10 
รวม 14  207  1  (34)  174  193  5  (34)  164  10 

 
คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนส าหรับปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 3 ลา้นบาท (2554: 5 ล้านบาท) แสดงรายการในคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ในงบก  าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของสาขา 
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16 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสุทธิ 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
ราคาทนุ 909  909 
หัก คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (452)  (420) 
หัก ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (254)  - 
สุทธิ 203  489 

 

17 สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชีสุทธิ 
 

สินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชภีายหลงัจากการน ามาหักกลบกนัตามความเหมาะสมได้แสดงใน          
งบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 230  213 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี (69)  (152) 
สุทธิ 161  61 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึ้นในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี  
 
   บนัทกึเป็นรายจ่าย / (รายได)้ ใน   
 

ณ วนัที ่1 
มกราคม 2555  

ก  าไรหรือ
ขาดทนุ  

(หมายเหตุ 38)  
ก  าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2555 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและส ารอง        
   ส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น 90  (47)  -  43 
ส ารองการดอ้ยคา่ -  51  -  51 
รายการอ่ืนๆ 123  14  (1)  136 
รวม 213  18  (1)  230 
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   บนัทกึเป็นรายจ่าย / (รายได)้ ใน   
 

ณ วนัที ่1 
มกราคม 2555  

ก  าไรหรือ
ขาดทนุ  

(หมายเหตุ 38)  
ก  าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2555 

 (ล้านบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
เงินลงทนุ 54  (15)  16  55 
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัช ี 56  (56)  -  - 
เงินกูย้ืมและตราสารทางการเงิน 42  (28)  -  14 
รวม 152  (99)  16  69 

        
สุทธิ 61  117  (17)  161 

 
   บนัทกึเป็นรายจ่าย / (รายได)้ ใน   
 

ณ วนัที ่1 
มกราคม 2554  

ก  าไรหรือ
ขาดทนุ  

(หมายเหตุ 38)  
ก  าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2554 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและส ารอง        
   ส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น 124  (34)  -  90 
รายการอ่ืนๆ 161  (35)  (3)  123 
รวม 285  (69)  (3)  213 

        
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
เงินลงทนุ 20  15  19  54 
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัช ี 43  13  -  56 
เงินกูย้ืมและตราสารทางการเงิน 82  (40)  -  42 
รวม 145  (12)  19  152 
        
สุทธิ 140  (57)  (22)  61 
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18 การด าเนนิงานที่ยกเลิก 
 
ในระหวา่งปี 2554 ส านักงานใหญไ่ดต้ดัสินใจเสนอขายธุรกจิเพื่อลูกคา้รายย่อยของสาขา (หมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 19) สญัญาการซือ้ขายส่วนหน่ึงของส่วนงานธุรกจิเพื่อลูกคา้รายย่อยท  า  ณ วนัที่ 20 มกราคม 2555 และ
เสร็จส้ินวนัที ่31 มีนาคม 2555 ดงันั้นส่วนงานน้ีไดถู้กจัดเป็นการด าเนินงานทีย่กเลิก ท ัง้น้ีงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จที่
น ามาแสดงเปรียบเทยีบไดป้รบัปรุงโดยแยกการด าเนินงานทีย่กเลิกออกจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองแลว้ 
 
ผลการด าเนินงานส่วนงานทีย่กเลิกส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
  
รายไดด้อกเบี้ย 560  2,114 
คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 70  243 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 490  1,871 
    

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 250  862 
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 34  124 
รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ 216  738 
    

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 3,348  99 
    

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 4,054  2,708 
คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ (1,569)  (1,878) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 50  (119) 
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้จากการด าเนนิงานที่ยกเลิก  2,535  711 
ภาษีเงินได ้ (560)  (215) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก 1,975  496 
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กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงานทีย่กเ ลิกระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
ดงัน้ี 
 
 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (3,052)  447 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 10,505  (421) 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก 7,453  26 

 
19 กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้เพื่อขาย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ธุรกจิเพื่อลูกคา้รายย่อยถูกน าเสนอเ ป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเ ลิกที่ถือไวเ้พื่อขาย และ
ประกอบดว้ย 
 
   2554 

   (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลกิ     
เงินให้สินเชือ่และดอกเบี้ยคา้งรบัเพื่อลูกคา้รายย่อย   13,622 
หัก คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (513) 
รวมสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสุทธิ   13,109 

    

หนี้สินของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลกิ     

เงินรบัฝาก   13,076 
เงินกูย้ืม   5,033 
รวมหนีส้ินที่ถือไว้เพื่อขายสุทธิ   18,109 

 
รายได้หรือค่าใช้จ่ายสะสมท่ีรับรู้ในก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 
ไม่มีรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายสะสมทีร่บัรูใ้นก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนเกีย่วขอ้งกบักลุ่มสินทรพัย์ทีย่กเลิกทีถื่อไวเ้พื่อขาย  
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20 สินทรัพย์อื่น 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรพัย์อ่ืน ประกอบดว้ย 
 
 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
รายไดค้า้งรบั 369  185 
เงินประกนั 1,248  26 
อ่ืนๆ 48  314 
รวม 1,665  525 

 
21 สินทรัพย์จัดช้ัน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรพัย์จัดช ัน้ของสาขาตามหลกัเกณฑ์การจัดช ัน้ทีก่  าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพื่อวเิคราะห์เงินให้สินเชือ่และประเมินฐานะของลูกหน้ีแตล่ะราย สรุปไดด้งัน้ี 
 
 2555 

   เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและ
ดอกเบี้ยคา้งรบั 

    

    
รายการระหวา่ง 

      

   ธนาคารและ    ทรพัย์สิน   
 เงินลงทนุ  ตลาดเงิน  ลูกคา้  รอการขาย  รวม 

 (ล้านบาท) 
จัดช ัน้ปกต ิ 56,176  75,814  33,475  78  165,543 
จัดช ัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ  -   -  585  -  585 
จัดช ัน้ต  า่กวา่มาตรฐาน  -   -  8  -  8 
จัดช ัน้สงสยั  -   -  277  -  277 
จัดช ัน้สงสยัจะสูญ  -   -  250  -  250 
 56,176  75,814  34,595  78  166,663 
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 2554 
   เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและ

ดอกเบี้ยคา้งรบั 
    

       สินทรพัย์ถือ   
   รายการระหวา่ง    ไวเ้พื่อขาย   

   ธนาคารและ    และทรพัย์สิน   
 เงินลงทนุ  ตลาดเงิน  ลูกคา้  รอการขาย  รวม 

 (ล้านบาท) 
จัดช ัน้ปกต ิ 41,950   88,482  40,657  12,812  183,901 
จัดช ัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ  -   -  507  571  1,078 
จัดช ัน้ต  า่กวา่มาตรฐาน  -   -  -  186  186 
จัดช ัน้สงสยั  -   -  367  9  376 
จัดช ัน้สงสยัจะสูญ  -   -  394  59  453 
 41,950   88,482  41,925  13,637  185,994 
 

เงินลงทนุแสดงมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนที่ถูกจัดช ั้นเ ป็นช ั้นสงสัยจะสูญตาม
นิยามของธนาคารแห่งประเทศไทยไดแ้ก ่ขาดทนุทีย่งัไม่ไดร้บัรูจ้ากการปรบัมูลค่าเ ป็นจ านวน 5 ล้านบาท (2554: 
28 ล้านบาท) 

 

22 เงินรับฝาก 
 
22.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 
 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
จ่ายคนืเมื่อทวงถาม 10,149  7,269 
ออมทรพัย์ 66,217  65,342 
จ่ายคนืเมื่อส้ินระยะเวลา    

- ไม่ถึง 6 เดือน 18,247  10,000 
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 942  307 
- 1 ปี ขึ้นไป 17  1 

รวม 95,572  82,919 
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22.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก 
 
 2555  2554 
 ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม  ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม 
 (ล้านบาท) 
            
เงินบาท 76,140  1,719  77,859  54,579  1,585  56,164 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 11,157  1,191  12,348  21,467  607  22,074 
เงินสกลุอ่ืนๆ 3,841  1,524  5,365  4,461  220  4,681 
รวม 91,138  4,434  95,572  80,507  2,412  82,919 

 
23 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน ีส้ิน) 

 
 2555  2554 

 
เมื่อทวง
ถาม  

มี
ระยะเวลา  รวม  

เมื่อทวง
ถาม  

มี
ระยะเวลา  รวม 

 (ล้านบาท) 
ในประเทศ            
ธนาคารพาณิชย ์ 4  3,300  3,304  14  4,600  4,614 
สถาบนัการเงินเฉพาะกจิ -  890  890  -  -  - 
บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์            
   และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 699  3,200  3,899  858  1,500  2,358 
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ* 316  -  316  631  -  631 
รวมในประเทศ 1,019  7,390  8,409  1,503  6,100  7,603 
            
ต่างประเทศ            
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ -  -  -  144  1,268  1,412 
เงินสกลุอ่ืนๆ 6,438  -  6,438  6,191  -  6,191 

รวมต่างประเทศ 6,438  -  6,438  6,335  1,268  7,603 
รวมในประเทศและต่างประเทศ 7,457  7,390  14,847  7,838  7,368  15,206 

 
* สถาบันการเงินอื่นหมายถึง สถาบันการเงินที่อย ูภ่ายใต้ พรบ. ดอกเบี้ ยให้ก ู้ยมืของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้างต้น เ ช่น 
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ์บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บริษัทประกันชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย ์ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และสหกรณ์ยเูนี่ยน 
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24 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
 

 2555  2554 
 ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม  ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม 
 (ล้านบาท) 
            
ตั๋วแลกเงิน 2,243  -  2,243  21,278  -  21,278 
ตั๋วเงินอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 13,796  -  13,796  13,326  -  13,326 
เงินกูย้มืตามธุรกรรม            
ซือ้คืนภาคเอกชน -  -  -  692  -  692 

Total 16,039  -  16,039  35,296  -  35,296 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้ืมท ัง้หมดเป็นเงินบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  0.5 ถึงร้อยละ  3.15 ต่อปี (2554:  
อัตราร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 3.75 ต่อปี) 
 

25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ:    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    
การจ่ายคา่ตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมายและ    
เงินเพิ่มพิเศษจากการเกษียณอายุ 117  145 

    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ:    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    
การจ่ายคา่ตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมายและ    
เงินเพิ่มพิเศษจากการเกษียณอายุ 129  22 

    
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
ขาดทนุ (ก  าไร) จากการประมาณการตามหลกัการ    

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทีร่บัรูร้ะหวา่งปี 3  (3) 
รวม 132  19 
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สาขาจัดการโครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดทีไ่ม่ไดจ้ัดให้มีกองทุน ตามข ้อก  าหนดของพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแกพ่นักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 

การจ่ายค่าตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมาย  
 

ภายใตโ้ครงการน้ี พนักงานมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมายเป็นเงินเท่ากบัเ งินเ ดือนต ั้งแต่ 30 วนั 
ถึง 300 วนัสุดทา้ย ซึ่งจะไดร้บั ณ วนัทีเ่กษียณหรือการลาออกกอ่นการเกษียณ 
 

การจ่ายบ  านาญ 
 

ภายใตโ้ครงการน้ี พนักงานมีสิทธิไดร้บัเงินเพิ่มพิเศษเป็นเงินเทา่กบัเงินเดือน 1 เดือน (ค  านวณจากเงินเดือนสุดทา้ย
ในเวลาทีเ่กษียณอายุ) ส าหรบัการท  างานกบัสาขาตดิตอ่กนัครบทกุๆ 5 ปี 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว ้
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
ณ วนัที ่1 มกราคม 145  128 
คา่ใชจ่้ายทีร่บัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ    
ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 13  17 
ตน้ทนุดอกเบี้ยของภาระผูกพนั 4  5 
ขาดทนุจากการลดขนาดโครงการ 112  - 

ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (160)  (2) 
ขาดทนุ (ก  าไร) จากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
รบัรูใ้นก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 3  (3) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 117  145 
 

คา่ใชจ่้ายทีร่บัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ 
 2555  2554 

 (ล้านบาท) 
    

คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ    
-  คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 17  22 

ก  าไรจากการด าเนินงานทีย่กเลิก 112  - 
รวม 129  22 
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 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    

ขาดทนุ (ก  าไร) จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัช)ี    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 5  8 
ขาดทนุ (ก  าไร) จากการประมาณตามหลกัการ    

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทีร่บัรูใ้นระหวา่งปี 3  (3) 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักการคณติศาสตร์ประกนัภยั 8  5 

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีใ่นรายงาน  
 

 2555  2554 
 (ร้อยละ) 
อตัราคดิลด 3.8  3.8 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 2-12  2-12 
อตัราเงินเฟ้อ 3.5  3.5 
 
ขอ้สมมตเิกีย่วกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิตทิีเ่ผยแพร่ท ัว่ไปและตารางมรณะ 
 

26 ประมาณการหนีส้ิน 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ประมาณการหน้ีสิน ณ วนัที ่1 มกราคม -  - 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น 308  - 
รวม 308  - 

 
รายการขา้งตน้ประกอบดว้ย การปรบัโครงสรา้งประมาณการหน้ีสินทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายกลุ่มธุรกจิเพื่อลูกคา้รายย่อย 
และรวมถึงประมาณการหน้ีสินส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นดว้ย 
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27 หนีส้ินอื่น 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 133  206 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 649  695 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 391  585 
อ่ืนๆ 2,212  1,272 
รวม 3,385  2,758 

 

28 หนีส้ินที่อาจเกดิขึ้นและภาระผูกพัน 
 

 2555  2554 
   เงินตรา      เงินตรา   
 เงินบาท  ตา่งประเทศ  รวม  เงินบาท  ตา่งประเทศ  รวม 
 (ล้านบาท) 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 1  248  249  60  2  62 
การค ้าประกนัอ่ืนๆ 12,370  10,552  22,922  11,803  6,118  17,921 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคา่สินคา้เขา้            
   ท่ียงัไมค่รบก  าหนด 2  1,902  1,904  5  1,517  1,522 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1  1,377  1,378  81  1,255  1,336 
วงเงินเบิกเกนิบญัชีและวงเงิน            
   สินเช่ืออ่ืนท่ีลูกคา้ยงัไมไ่ดถ้อน 52,909  17,131  70,040  92,861  15,569  108,430 
รวม 65,283  31,210  96,493  104,810  24,461  129,271 
 
สาขาให้บริการในฐานะทีเ่ป็นตวักลางในการท  าธุรกรรมโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินนอกงบการเ งิน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการทางดา้นการเงินแกลู่กคา้  เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวรวมถึงวงเงินสินเชือ่ที่ ลูกคา้ย ังมิได้ใชแ้ละการ
ค  ้าประกนัทางการเงิน 
 

ความเส่ียงของสาขาทีเ่กดิจากลูกหน้ีทีไ่ม่กอ่ให้เกดิรายไดจ้ะเทา่กบัจ านวนเงินตามสญัญาหรือมูลค่าที่ป้องกนัความ
เส่ียงของแตล่ะสญัญานั้นๆ อย่างไรกต็ามวงเงินสินเชือ่ทีลู่กคา้ยงัมิไดใ้ชส้ามารถยกเ ลิกเมื่อใดก็ได้ตามเ งื่อนไขที่
สาขาก  าหนด นอกจากน้ีมูลคา่ตามสญัญา (“Notiona l Amount”) อาจไม่สัมพ ันธ์กบักระแสเ งินสดในอนาคต 
เน่ืองจากวงเงินของภาระผูกพนัดงักล่าวอาจส้ินสุดลงกอ่นทีจ่ะมีการเบกิใชก้ไ็ด ้
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สาขามีนโยบายการบริหารสินเชือ่ทีเ่ป็นภาระผูกพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นเชน่เดียวกบันโยบายการบริหารสินเชื่อ
ทีเ่ป็นรายการในงบการเงิน 
 

สาขาจะเรียกหลกัประกนัจากลูกคา้เมื่อธนาคารพิจารณาวา่มีความจ าเป็นในการบริหารความเส่ียงดา้นการให้สินเชื่อ
ของเคร่ืองมือทางการเงินท ัง้ทีอ่ยู่ในงบการเงินและนอกงบการเ งิน   สาขาจะประเมินความน่าเชื่อถือของลูกคา้ 
(“Credit Worthiness”) เป็นรายกรณี ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งเรียกหลกัประกนั จ านวนหลักประกนัจะขึ้ นอยู่กบัการ
ประเมินความเส่ียงของคูค่า้ทีป่ระเมินโดยฝ่ายบริหาร ประเภทของหลักประกนัได้แก่ เ งินสด เ งินฝากธนาคาร 
อสงัหาริมทรพัย์ โรงงานและอุปกรณ์ เงินลงทนุ สินคา้คงเหลือ และลูกหน้ี 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สาขามีคดีฟ้องรอ้งความผดิฐานเกีย่วกบัการผดิสัญญาซื้อขาย  ต ัว๋เ งิน  ละเมิด เ รียกราคา
ทรพัย์คนื ค  ้าประกนั โดยมีทนุทรพัย์การฟ้องรอ้งเป็นจ านวน 463 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีดังกล่าวก  าลังอยู่ในระหว่าง
การรอค  าพิพากษาของศาลฎกีา สาขามิไดต้ ัง้คา่เผือ่ความเสียหายจากคดีดงักล่าวในงบการเ งิน เ น่ืองจากฝ่ายบริหาร
เชือ่วา่สาขาจะไม่ไดร้บัผลเสียหายอย่างมีสาระส าคญัจากคดีฟ้องรอ้งดงักล่าวน้ี  
 

ภาระผูกพนัสัญญาเช่าระยะยาว 

   2555 
   (ล้านบาท) 

ประเภทของสญัญาเชา่ อายุสญัญาคงเหลือ   
สญัญาเชา่อาคารและสญัญาบริการ 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556  3 
สญัญาเชา่ยานพาหนะ 1 มกราคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2558  9 
สญัญาเชา่อุปกรณ์ 1 มกราคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2558  14 
   26 
 
   2554 
   (ล้านบาท) 

ประเภทของสญัญาเชา่ อายุสญัญาคงเหลือ   
สญัญาเชา่อาคารและสญัญาบริการ 1 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2557  22 
สญัญาเชา่ยานพาหนะ 1 มกราคม 2555 - 31 ตลุาคม 2557  14 
สญัญาเชา่อุปกรณ์ 1 มกราคม 2555 - 31 มกราคม 2559  20 
   56 

 
29 ฐานะและผลการด าเนนิงานที่ส าคัญจ าแนกตามกธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ  
 
 บริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศ

และตา่งประเทศไวใ้นงบการเงินน้ี เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกจิในส่วนงานธุรกรรมในประเทศเทา่นั้น 
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30 รายได้ดอกเบีย้ 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,431  3,254 
เงินลงทนุและรายการเพื่อคา้ 680  193 
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 1,202  596 
เงินให้สินเชือ่ 1,093  884 
รวมรายได้ดอกเบีย้ 5,406  4,927 

 

31 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
เงินรบัฝาก 918  506 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 411  589 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 447  224 
เงินกูย้ืม 966  1,265 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 2,742  2,584 

 

32 รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ    
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค  ้าประกนั 95  106 
- บริการโอนเงินและเรียกเกบ็เงิน 265  230 
- การจัดจ าหน่ายหลกัทรพัย์ คา่ธรรมเนียมการจัดการ และบริการทีป่รึกษา 76  147 
- การดูแลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์ 283  261 
- อ่ืนๆ 163  131 
รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 882  875 
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 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ    
- บริการการโอนเงินและเรียกเกบ็เงิน 48  52 
- อ่ืนๆ 122  125 
รวมคา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 170  177 
รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ 712  698 

 
33 ก าไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
ก  าไร (ขาดทนุ) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ    
- เงินตราตา่งประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน  1,097  1,656 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี้ย 824  (601) 
- ตราสารหน้ี 209  290 
รวม 2,130  1,345 
ก  าไร (ขาดทนุ) จากรายการป้องกนัความเส่ียง 2  3 
รวม 2,132  1,348 

 
34 ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุเผือ่ขาย -  1 
รวม -  1 
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35 หนีสู้ญ หน ีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ี (กลบัรายการ) (287)  32 
ส ารองส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น (กลบัรายการ) 22  (175) 
รวม (265)  (143) 

 
36 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
คา่แรง เงินเดือน และโบนัส 683  633 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดไว ้ 15  12 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินทีก่  าหนดไว ้ 32  29 
อ่ืนๆ 114  95 
รวม 844  769 
 

สาขาไดจ้ัดต ัง้กองทนุส ารองเล้ียงชพีส าหรบัพนักงานของสาขาบนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเ ป็น
สมาชกิของกองทนุ โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 ถึงรอ้ยละ 10 ของเงินเดือนทกุเดือน และสาขาจ่าย
สมทบในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทกุเดือน กองทนุส ารองเล้ียงชพีน้ีไดจ้ดทะเบียนเ ป็นกองทุน
ส ารองเล้ียงชพีตามขอ้ก  าหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทนุโดยผูจ้ัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต ดังนั้ น
รายการดงักล่าวจึงไม่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

37 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
    
คา่ใชจ่้ายปันส่วนจากส านักงานใหญ  ่ 194  363 
อ่ืน ๆ 413  280 
รวม 607  643 
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38 ภาษเีงินได้ 
 

 ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 หมายเหตุ 2555  2554 
  (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบนั     
ส าหรบัปีปัจจุบนั  1,591  1,094 
ภาษีงวดกอ่นๆ ทีบ่นัทกึสูงไป  (132)  - 
  1,459  1,094 

     
ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตา่งช ัว่คราว 17 (147)  31 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัช ี 17 30  26 
รวมภาษเีงินได้  1,342  1,151 

จัดสรรไปยัง     
 - ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานตอ่เน่ือง  782  936 

 - ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานทีย่กเลิก  560  215 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 2555  2554 
   รายได ้      รายได ้   
 กอ่นภาษี  (คา่ใชจ่้าย)  สุทธิจาก  กอ่นภาษี  (คา่ใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
 (ล้านบาท) 
            
เงินลงทุนเผ่ือขาย 118  (16)  102  108  (19)  89 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้-             
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ            
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3)  -  (3)  3  (1)  2 

อ่ืนๆ 8  (2)  6  18  (2)  16 
รวม 123  (18)  105  129  (22)  107 
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การกระทบยอดกบัอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 
 

 2555  2554 
 (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   
 อัตราภาษี  (ล้านบาท)  อัตราภาษี  (ล้านบาท) 
ก  าไรสุทธิ   4,862    2,427 
ภาษีเงินได ้   1,342    1,151 
ก  าไรกอ่นภาษีเงินได ้   6,204    3,578 
ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล        
 ของประเทศไทย 23.0  1,426  30.0  1,073 
คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 0.3  18  1.5  52 
การลดอตัราภาษีเงินได ้        
 - รอการตดับญัช ี 0.5  30  0.7  26 
ภาษีงวดกอ่นๆ ทีบ่นัทกึสูงไป (2.1)  (132)  -  - 

รวม 21.7  1,342  32.2  1,151 

 

การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล - ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 
 
พระราชกฤษฎกีาตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการลดอัตราและยกเ วน้รัษฎากร (ฉบบัที่ 530) พ.ศ. 2554                  
ลงวนัที ่21 ธนัวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลส าหรบัก  าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเ วลาบญัชี
ไดแ้กปี่ 2555 2556 และ 2557 จากอตัรารอ้ยละ 30 เหลืออตัรารอ้ยละ 23 ส าหรบัรอบระยะเ วลาบญัชี 2555 ที่เ ร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2555 และรอ้ยละ 20 ของก  าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเ วลาบญัชีถัดมา ( 2556 และ 
2557) ทีเ่ ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดบั  
 
ท ัง้น้ีเป็นทีเ่ชือ่ไดว้า่รฐับาลจะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ท ัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที ่
11 ตลุาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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39 รายการกบับคุคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจัดท  างบการเงิน บคุคลหรือกจิการเป็นบคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัสาขา หากสาขามี
อ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัท ัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการใน
การตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือสาขาอยู่ภายใตก้ารควบคุมเ ดียวกนัหรืออยู่ภายใต ้
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกจิการนั้น รายการที่เ กี่ยวข ้องกนัน้ีอาจเ ป็นรายบุคคลหรือเ ป็น
กจิการ 
 
ความสมัพนัธ์ทีม่ีกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

HSBC Holdings plc. องักฤษ บริษทัใหญใ่นล าดบัสูงสุด  
   

The Hongkong and Shanghai Banking ฮ่องกง บริษทัใหญแ่ละสาขาอ่ืน 
   Corporation Limited (“HBAP”)   
   

กลุ่มบริษทั เอชเอสบซีี   
HSBC Bank plc. องักฤษ บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
HSBC Bank USA, N.A. สหรฐัอเมริกา บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
HSBC Private Banking Holdings 

(Suisse) S.A. 
สวติเซอร์แลนด์ บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG เยอรมนี บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
HSBC Bank Australia Limited ออสเตรเลีย บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
HSBC Bank Malaysia Berhad มาเลเซยี บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
HSBC Bank (China) Company Limited สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 
บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 

HSBC Bank Canada แคนาดา บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
HSBC Bank Mauritius Limited มอริเชยีส บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
HSBC Bank (Vietnam) Limited เวยีดนาม บริษทัย่อยของ HSBC Holdings plc. 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

ผูบ้ริหารส าคญั ประเทศไทย บคุคลผูซ้ึ่งมีอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตอ่
การวางแผน เป็นผูน้ า และควบคมุกจิกรรมของสาขา
ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม ประกอบดว้ย 

  - Chief Executive Officer 
  - Chief Financial Officer 
  - Chief Technology and Services Officer 
  - Chief Risk Officer 
  - Head of Global Market 
  - Head of Global Banking 
  - Head of Commercial Banking 
  - Head of Trade and Supply Chain 
  - Head of Legal and Compliance 
  - Head of Communications 
  - Head of Human Resources 
 

นโยบายในการก  าหนดราคาสามารถสรุปได้ดงัน้ี 
 
รายการ นโยบายก าหนดราคา 
ดอกเบี้ย อตัราตลาด 
การให้บริการ ราคาทีต่กลงกนัในสญัญา 
ตราสารอนุพนัธ์ ราคาตลาด 
 

รายการทีส่  าคญักบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัแตล่ะปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2554 สรุปได้
ดงัน้ี 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
HBAP    
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 105  86 
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกูย้ืมจากสาขาอ่ืนในตา่งประเทศ 21  35 
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 30  59 
รายไดอ่ื้น 8  2 
คา่ใชจ่้ายปันส่วนจากส านักงานใหญ  ่ 739  836 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 43  14 
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 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
กลุ่มบริษทั เอชเอสบซีี    
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 56  52 
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกูย้ืมจากสาขาอ่ืนในตา่งประเทศ 1  1 
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 26  15 
รายไดอ่ื้น 1  - 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 23  30 
    

ผู้บริหารส าคัญ    
คา่ตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 146  161 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12  8 
 การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 5  7 
รวมคา่ตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 163  176 
 

สาขาไม่ไดจ่้ายผลประโยชน์แกผู่บ้ริหารคนส าคญันอกเหนือไปจากการจ่ายเงินเดือนและโบนัสตามปกตขิองสาขา 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 
 

 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนั      
HBAP    
บญัช ี- Nostro  (56)  (55) 
บญัช ี- Vostro  828  300 
เงินกูย้ืม 13,325  12,772 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 730  858 
เจ้าหน้ีอ่ืน -  13 
ลูกหน้ีอ่ืน (32)  (3) 
รวม 14,795  13,885 
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 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)    
กลุ่มบริษทั เอชเอสบซีี    
HSBC Bank USA, N.A. 553  - 
HSBC Bank plc. 141  38 
HSBC Bank Australia Limited 9  9 
HSBC Bank Canada 6  2 
HSBC Bank Malaysia Berhad 1  1 
HSBC Bank (China) Company Limited 1  - 
รวม 711  50 
    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)    
กลุ่มบริษทั เอชเอสบซีี    
HSBC Bank USA, N.A. 290  177 
HSBC Bank plc. 76  83 
HSBC Private Banking Holdings (Suisse) S.A. 586  323 
HSBC Bank Mauritius Limited 4  263 
HSBC Bank Malaysia Berhad 263  86 
HSBC Bank (Vietnam) Limited 200  153 
HSBC Bank Australia Limited 201  53 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 186  11 
HSBC Bank Canada 3  - 
อ่ืนๆ 109  93 
รวม 1,918  1,242 

 
สาขามีธุรกรรมทางดา้นการบริหารเ งิน ซึ่งรวมท ั้งสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนเ งินตรา
ตา่งประเทศและสญัญาสิทธิกบักลุ่มบริษัท เอชเอสบซี ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียง 
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สัญญาส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาบริการ 
 

สาขาท  าสญัญากบัส านักงานใหญใ่นการวา่จ้างการบริหารและบริการอ่ืนๆ จากส านักงานใหญ ่คา่ธรรมเ นียมคา้งจ่าย
ทีส่าขาตอ้งจ่ายแกส่ านักงานใหญอ่ยู่ภายใตส้ญัญาบริการภายใตเ้กณฑ์การปันส่วนคา่ใชจ่้ายจริงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

สัญญาจ้างบุคลากรภายนอก 
 

สาขาเขา้ท  าสญัญากบับริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการวา่จ้างให้ด าเนินธุรกรรมของสาขา การประมวลผลทางการเ งินและ
การให้บริการสนับสนุนสารสนเทศ  ท ัง้น้ีอตัราคา่ธรรมเนียมเรียกเกบ็โดยใชอ้ตัราตลาด 
 

40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

สาขายงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ดงัตอ่ไปน้ี ณ วนัที่รายงาน เ น่ืองจากย ัง
ไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ดังต่อไปน้ีก  าหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบ
การเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่ 1 มกราคม ในปีดงัตอ่ไปน้ี  
 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

ปีทีม่ีผล
บงัคบัใช ้

   

มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 21 (ปรบัปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศ 

2556 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่ 8 ส่วนงานปฏบิตักิาร 2556 
 

ผูบ้ริหารคาดวา่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือปฏิบตัิ โดย
ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากการใชม้าตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเ งินที่
ออกและปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวตอ่งบการเงินของสาขา ซึ่งมีผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่องบการเ งินในงวดที่ถือ
ปฏบิตั ิ มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวมีดงัตอ่ไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552) - ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21  เพื่อเสนอแนวคดิของสกลุเงินตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการรายงาน 
ซึ่งเป็นสกลุเงินทีพ่ิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีก่จิการนั้ นประกอบกิจการ  มาตรฐาน
การบญัชฉีบบัที ่21 ก  าหนดให้สาขา ระบสุกลุเงินทีใ่ชร้ายงานและแปลงค่ารายการที่เ ป็นสกุลต่างประเทศให้เ ป็น
สกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 21   
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21  ไดใ้ห้ค  านิยามส าหรบัเงินตราตา่งประเทศ กล่าวคือ เ งินตราสกุลอ่ืน นอกเหนือจาก
สกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของสาขา 
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ผูบ้ริหารก  าหนดสกลุเงินทีใ่ชร้ายงานของสาขาเป็นสกลุเงินบาท ดงันั้นการถือปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่
21 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ ร่ิมต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 จะไม่ไดร้บัผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่อสินทรัพ ย์ 
หน้ีสิน และ ก  าไรสะสมของสาขา 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่8 น าเสนอหลกัการทีเ่ปล่ียนไปจากเ ดิม โดยมีหลักการเ ปิดเผยส่วนงาน
ด าเนินงานจากขอ้มูลภายในทีน่ าเสนอให้ผูม้ีอ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน การปล่ียนนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเทา่นั้นไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของสาขา 
 
ผูบ้ริหารเชือ่ว่าการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 มาถือปฏิบตัิส าหรับรอบระยะเ วลาบญัชีที่เ ร่ิมต ั้งแต่วนัที ่             
1 มกราคม 2556 จะไม่มีผลกระทบทีม่ีสาระส าคญัตอ่งบการเงินของสาขา 

 

41 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงิน 2554 ซึ่งน ามาเปรียบเทยีบในงบการเงินปี 2555 ไดม้ีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2555 โดยมีการจัดประเภมรายกายใหม่มีดงัน้ี  
 
  2554 
  กอ่นจัด

ประเภทใหม่ 
 จัดประเภท

ใหม่ 
 หลงัจัด
ประเภทใหม่ 

  (ล้านบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ       
       

รายได้       
รายไดด้อกเบี้ย  4,612  315  4,927 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ  889  (14)  875 
รายไดด้อกเบี้ย - การด าเนินงานทีย่กเลิก  2,429  (315)  2,114 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ - การด าเนินงานทีย่กเลิก  848  14  862 
    -   
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  2554 
  กอ่นจัด

ประเภทใหม่ 
 จัดประเภท

ใหม่ 
 หลงัจัด
ประเภทใหม่ 

  (ล้านบาท) 
รายจ่าย       
คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย  2,207  377  2,584 
คา่ภาษีอากร  142  (76)  66 
คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย - การด าเนินงานทีย่กเลิก  620  (377)  243 
คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ - การด าเนินงานทีย่กเลิก  1,802  76  1,878 
    -   

 

การจัดประเภทรายการเหล่าน้ี  เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกจิธนาคารพาณิชย์ของสาขามากกวา่ 


