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หมายเหตุ สารบญั   
 
1 ขอ้มูลท ัว่ไป 
2 เกณฑ์การจัดท  างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัช ี
4 นโยบายการบญัชทีีส่  าคญั 
5 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
6 มูลคา่ยุตธิรรมของตราสารการเงิน 
7 การด ารงเงินกองทนุ 
8 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย์) 
9 ตราสารอนุพนัธ์ 
10 เงินลงทนุสุทธิ 
11 เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ 
12 คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
13 ทรพัย์สินรอการขาย 
14 ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์สุทธิ 
15 สิทธิการเชา่ทีดิ่นและอาคารสุทธิ 
16 สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชสุีทธิ 
17 การด าเนินงานทีย่กเลิก 
18 สินทรพัย์อ่ืน 
19 สินทรพัย์จัดช ัน้ 
20 เงินรบัฝาก 
21 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
22 ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืม 
23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
24 ประมาณการหน้ีสิน 
25 หน้ีสินอ่ืน 
26 ภาระผูกพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น 
27 บคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
28 ฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
29 รายไดด้อกเบี้ย 
30 คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 
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หมายเหตุ สารบญั   
 
31 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
32 ก  าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 
33 ก  าไรสุทธิจากเงินลงทนุ 
34 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 
35 คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 
36 คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 
37 ภาษีเงินได ้
38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
 
งบการเงินน้ีไดร้บัอนุมตัใิห้ออกงบการเงินจากผูบ้ริหารของธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอร์ปอเรช ัน่ จ ากดั สาขา
กรุงเทพฯ (“สาขา”) เมื่อวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

1 ข้อมลูทั่วไป 
 
สาขามีทีอ่ยู่จดทะเบยีนต ัง้อยู่เลขที ่968 ถนนพระราม 4 สีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 
ส านักงานใหญข่องสาขาคอื ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอร์ปอเรช ัน่ จ ากดั (“ส านักงานใหญ”่) ซึ่งจดทะเบียน
ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นนิตบิคุคลประเภทจ ากดัหน้ีสิน  
 
สาขาประกอบธุรกจิการธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการทกุประเภทแกลู่กคา้ทีเ่ป็นบริษทั  
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 
สาขาเป็นส่วนหน่ึงของธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอร์ปอเ รช ัน่  จ ากดั ซึ่งมิได้จัดต ั้งขึ้ น เ ป็นนิติบุคคลแยก
ตา่งหากตามกฎหมาย งบการเงินดงักล่าวจัดท  าขึ้นจากรายการทีบ่นัทกึเฉพาะทีส่าขาและสะทอ้นให้เ ห็นถึงรายการคา้
ทีบ่นัทกึภายในประเทศเทา่นั้น 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบตัิ 
 
งบการเงินน้ีจัดท  าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชฯี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และไดแ้สดงรายการตามขอ้ก  าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ( “ธปท.”) ที ่
สนส. 11/2553 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2553 เ ร่ือง การจัดท  าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษทัโฮลด้ิง
ทีเ่ป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงินและประกาศเพิ่มเตมิของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการด าเ นินงานของ
สาขา และมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชทีีเ่ ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2556 ดงัตอ่ไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 21 (ปรบัปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ 
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การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รบัปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชขีองสาขา ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รบัปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบงัคบัส าหรบังบการเงินทีเ่ ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2557 เ ป็นตน้ไป 
และไม่ไดม้ีการน ามาใชส้ าหรบัการจัดท  างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รบัปรุงใหม่ที่เ กี่ยวข ้องกบั
การด าเนินงานของสาขาไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 38 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินน้ีไดจ้ัดท  าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทุนเ ดิม ยกเ วน้รายการที่ส าคญัที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ดงัตอ่ไปน้ี 
 
- ตราสารอนุพนัธ์วดัมูลคา่ดว้ยราคายุตธิรรม 
- เคร่ืองมือทางการเงินทีแ่สดงดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผา่นก  าไรหรือขาดทนุวดัมูลค่าด้วยราคายุตธิรรม  
- สินทรพัย์ทางการเงินเพื่อคา้และเผือ่ขายวดัมูลคา่ดว้ยราคายุตธิรรม 
- มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผูกผนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที่ก  าหนดไว ้

 
(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีจัดท  าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเ นินงานของสาขาข ้อมูลทาง
การเงินท ัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ทีร่ะบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน  

 
(ง) ประมาณการและการใช้วิจารณญาณ 

 
ในการจัดท  างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก  าหนดนโยบาย การบญัชีและการรายงานจ านวนเ งินที่
เกีย่วกบั สินทรพัย์ หน้ีสิน รายได ้และคา่ใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึ้นจริงอาจแตกตา่งจากทีป่ระมาณไว ้   
 
ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจัดท  างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเ น่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
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ขอ้มูลเกีย่วกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมตฐิานทีส่  าคญัในการก  าหนดนโยบายการบญัช ี มีผลกระทบ
ส าคญัตอ่การรบัรูจ้ านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดว้ยหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปน้ี  
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 12 คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 
ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเ งินที่ปรับปรุงใหม่ ดังที่กล่าวใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 2 สาขาไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัช ีมีดงัน้ี 

 การบญัชเีกีย่วกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
 
รายละเอียดเกีย่วกบันโยบายการบญัชใีหม่ทีส่าขาถือปฏบิตัไิดร้วมอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเ งินข ้อ 3 (ข) ดังน้ี 
ส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของสาขา 
 

(ข)  การบญัชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2556 สาขาถือปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 21  (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  
 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเ งินต่างๆที่ใช ้
ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกลุเงินทีพ่ิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิที่สาขานั้ นประกอบกิจการ  
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2552) ก  าหนดให้สาขาระบุสกุลเ งินที่ใชใ้นการด าเ นินงานและแปลงค่า
รายการทีเ่ป็นสกลุตา่งประเทศให้เป็นสกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2552)  ซึ่งมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ได้ให้ค  านิยาม
ส าหรบัเงินตราตา่งประเทศคอืเงินตราสกลุอ่ืนนอกเหนือจากสกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของสาขา 
 
ผูบ้ริหารก  าหนดสกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของสาขาเป็นสกลุเงินบาท ดงันั้นการถือปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2552) ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ ร่ิมต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มี
สาระส าคญัตอ่สินทรพัย์ หน้ีสิน และ ก  าไรสะสมของสาขา 
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4 นโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัตอ่ไปน้ีไดถื้อปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาทีร่ายงานยกเวน้
ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัช ี
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชทีีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเ นินงาน (บาท) โดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียน     
ณ วนัทีเ่กดิรายการ   
 
สินทรพัย์และหน้ีสินทีเ่ป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัทีใ่นรายงาน แปลงค่าเ ป็น สกุลเ งินที่ใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก  าไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่บนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ 
 

(ข) เงินสด 
 
เงินสดประกอบดว้ยเงินสดในมือ  และเงินสดระหวา่งเรียกเกบ็ 
 

(ค) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 ตราสารหน้ีและตราสารทนุซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาด ซึ่งสาขาต ัง้ใจจะถือไวเ้ป็นระยะเ วลาสั้นเพื่อ
หาก  าไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์จัดประเภทเป็นเงินลงทนุเพื่อคา้และแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก  าไร
หรือขาดทนุจากการตรีาคาหลกัทรพัย์ไดบ้นัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ  
 
ตราสารหน้ีซึ่งสาขาต ัง้ใจและสามารถถือจนครบก  าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทนุทีจ่ะถือจนครบก  าหนด  เงินลงทุนที่
จะถือจนครบก  าหนดแสดงในราคาทนุตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเ งินลงทุน ผลต่างระหว่างราคา
ทนุทีซ่ ือ้มากบัมูลคา่ไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหน้ีทีเ่หลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทนุซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถื่อไวเ้พื่อคา้หรือต ั้งใจถือไว ้
จนครบก  าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทนุเผือ่ขาย ภายหลงัการรบัรูมู้ลคา่ในครั้งแรกเงินลงทนุเผือ่ขายแสดงในมูลค่า
ยุตธิรรม และการเปล่ียนแปลงทีไ่ม่ใชผ่ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่และผลตา่งจากสกลุเงินตราตา่งประเทศของรายการที่
เป็นตวัเงินบนัทกึโดยตรงในส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเ ดียวกนั  ส่วนผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยคา่และผลตา่งจากการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ เมื่อมีการจ าหน่าย เ งินลงทุนจะ
รบัรูผ้ลก  าไรหรือขาดทนุสะสมทีเ่คยบนัทกึในส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิติบุคคลเ ดียวกนั โดยตรง
เขา้ก  าไรหรือขาดทนุ ในกรณีทีเ่ ป็นเงินลงทนุประเภททีม่ีดอกเบี้ยจะบนัทกึดอกเบี้ยในก  าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริง 
 

 เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไม่ใชห่ลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทนุหักขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 
 

 มูลคา่ยุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรบัหลกัทรพัย์เพื่อคา้และหลกัทรพัย์เผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซื้อ ณ วนัที่
รายงาน 
 

การจ  าหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินสุทธิทีไ่ดร้บัและมูลคา่ตามบญัชรีวมถึงก  าไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตรีาคาหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่คยบนัทกึในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เ ป็นนิติบุคคลเ ดียวกนั จะ
ถูกบนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ 
 

ในกรณีทีส่าขาจ าหน่ายบางส่วนของเ งินลงทุนที่ถืออยู่  การค  านวณตน้ทุนส าหรับเ งินลงทุนที่จ าหน่ายไปและ           
เงินลงทนุทีย่งัถืออยู่ใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ปรบัใชก้บัมูลคา่ตามบญัชขีองเงินลงทนุทีเ่หลืออยู่ท ัง้หมด 
 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

เงินลงทนุในลูกหน้ีแสดงดว้ยราคาทนุทีจ่่ายซือ้หักขาดทนุจากการดอ้ยคา่  
 

(ง) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 
 

เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีไดแ้กเ่งินให้กูย้ ืมทีส่าขาเป็นผูใ้ห้สินเชือ่โดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อขายในระยะเวลาอนัสั้นและ
ไม่ไดจ้ัดประเภทเป็นสินทรพัย์เพื่อคา้ ท ัง้น้ีสาขาจะรบัรูเ้งินให้สินเชือ่เมื่อลูกหน้ีไดร้บัเงิน  สาขารับรู้เ งินให้สินเชื่อ
เมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมรวมคา่ใชจ่้ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการนั้นๆ  และวดัคา่ภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่ายโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงหักดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 
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(จ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

สาขาต ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเทา่จ านวนทีค่าดวา่จะเสียหายจากการเ รียกเก็บเ งินจากลูกหน้ีไม่ได้ ผลเ สียหาย น้ี
ประมาณขึ้นจากมูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเ งินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ (ซึ่งรวมมูลค่าของ
หลกัประกนัของลูกหน้ี) โดยใชอ้ตัราคดิลดซึ่งค  านึงถึงความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้  าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญข ั้นต  า่ โดยให้ต ัง้ขึ้นในอัตราร้อยละ
ทีแ่ตกตา่งกนัส าหรบัหน้ีจัดช ัน้แต่ละประเภท โดยให้พิจารณารวมถึงมูลค่าของหลักประกนัในหน้ีจัดช ั้นด้วย 
หลกัเกณฑ์ทีส่  าคญัในการจัดช ัน้หน้ีคอืระยะเวลาที่คา้งช  าระ สาขาได้ใชแ้นวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดงักล่าวเป็นเกณฑ์ข ั้นต  า่ส าหรบัการต ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ตามขอ้ก  าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาไดจ้ัดช ัน้ลูกหน้ีเป็น 6 ประเภท โดยหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัในการจัด
ช ัน้หน้ีคอืระยะเวลาคา้งช  าระ ส าหรบัหน้ีจัดช ัน้ปกต ิและจัดช ัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ ค  านวณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญข ั้นต  ่า
ตามอตัรารอ้ยละทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก  าหนดโดยพิจารณามูลคา่หลกัประกนั ซึ่งมูลค่าหลักประกนัที่ใชข้ึ้ นอยู่
กบัประเภทของหลกัประกนัและวนัทีม่ีการประเมินราคาล่าสุด ส่วนหน้ีจัดช ัน้ต  า่กว่ามาตรฐาน จัดช ั้นสงสัย  และจัด
ช ัน้สงสยัจะสูญค  านวณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในอตัรารอ้ยละ 100 ส าหรบัส่วนตา่งระหว่างยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชี
กบัมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บัจากลูกหน้ีหรือมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเ งินสดที่คาด
วา่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายหลกัประกนัซึ่งเป็นไปตามวธีิการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด  
 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญทีต่ ัง้เพิ่มในระหวา่งปี บนัทกึบญัชเีป็นคา่ใชจ่้ายในก  าไรหรือขาดทนุ  
 

การตดับญัชลูีกหน้ีแตล่ะรายเป็นหน้ีสูญหรือหน้ีสูญไดร้บัคนืจะบนัทกึเพิ่มหรือลดจากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(ฉ) การปรับโครงสร้างหนี้ 
 

สาขาจัดประเภทหน้ีทีผ่า่นการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ีปัญหาไวเ้ป็นหน้ีจัดช ั้นปกติเ มื่อมีหลักฐานว่าลูกหน้ีสามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ก  าหนดในสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี  โดยเกณฑ์ข ั้นต  า่ลูกหน้ีจะตอ้งช  าระตดิตอ่กนัเป็นเ วลาไม่ต  ่ากว่า 3 
งวดการช  าระหน้ีจึงจะจัดช ัน้ใหม่ได ้
 

(ช) ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ทรพัย์สินรอการขายแสดงดว้ยมูลหน้ีทางบญัชีสุทธิ  ณ วนัที่ได้รับทรัพย์สินนั้ นมาหรือราคาตลาดล่าสุดที่ต  ่ากว่า  
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทรพัย์สินรอการขายจะรับรู้ในก  าไรหรือขาดทุน ก  าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ทรพัย์สินรอการขายรบัรูเ้ป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเมื่อมีการจ าหน่าย   
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 (ซ) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของสาขา 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทนุหักคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่  
 
ราคาทนุรวมถึงตน้ทนุทางตรงที่เ กี่ยวข ้องกบัการได้มาของสินทรัพย์   ส าหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์ซึ่งไม่สามารถท  างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นให้ถือวา่ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ดังกล่าวเ ป็นส่วน
หน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบหลกัของส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้ง
บนัทกึแตล่ะส่วนประกอบทีม่ีนัยส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ก  าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจ าหน่ายกบัมูลคา่ตามบญัชขีองรายการนั้น โดยรบัรูสุ้ทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก  าไรหรือขาดทนุ  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
 
ตน้ทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของมูลคา่ตามบญัชขีองรายการ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 
และอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที่สาขาจะได้รับประโยชน์เชิงเ ศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้ น              
และสามารถวดัมูลคา่ตน้ทนุของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชือ่ถือ  ชิน้ส่วนทีถู่กเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายด้วยมูลค่า
ตามบญัช ี ตน้ทนุทีเ่กดิขึ้นในการซอ่มบ  ารุงส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ที่เ กิดขึ้ นเ ป็นประจ าจะรับรู้ในก  าไร
หรือขาดทนุเมื่อเกดิขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
คา่เส่ือมราคาค  านวณจากมูลคา่เส่ือมสภาพของรายการส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์  ซึ่งประกอบด้วยราคาทุน
ของสินทรพัย์หรือตน้ทนุในการเปล่ียนแทนอ่ืนหักดว้ยมูลคา่คงเหลือของสินทรพัย์  
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คา่เส่ือมราคาบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในก  าไรหรือขาดทนุ ค  านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรพัย์แตล่ะรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์แสดงไดด้งัน้ี  
 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่ 5 - 8 ปี 
อุปกรณ์ 3 - 7 ปี 
 

สาขาไม่คดิคา่เส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัย์ทีอ่ยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 

วธีิการคดิคา่เส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ และมูลคา่คงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบปี
บญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืนๆ ทีส่าขาซือ้มาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม  
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ  
 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์เมื่อกอ่ให้เกดิประโยชน์เชิงเ ศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเ ป็น
สินทรพัย์ทีส่ามารถระบไุดท้ีเ่กีย่วขอ้งนั้น คา่ใชจ่้ายอ่ืนรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุเมื่อเกดิขึ้น 
 

ค่าตัดจ  าหน่าย 
 

คา่ตดัจ าหน่ายค  านวณจากราคาทนุของสินทรพัย์หรือจ านวนอ่ืนทีใ่ชแ้ทนราคาทนุหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 
 

คา่ตดัจ าหน่ายรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุโดยวธีิเสน้ตรงซึ่งโดยส่วนใหญจ่ะสะทอ้นรูปแบบทีค่าดวา่จะได้รับประโยชน์
ในอนาคตจากสินทรพัย์นั้นตามระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยเ ร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรพัย์ไม่มีตวัตนเมื่อสินทรพัย์นั้นพรอ้มจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนั
และปีเปรียบเทยีบแสดงไดด้งัน้ี 
 

คา่ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ 5 ปี 
 

วธีิการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์ และมูลคา่คงเหลือจะได้รับการทบทวนอย่างทุกส้ินรอบปี
บญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 
 
สิทธิการเชา่ทีดิ่นและอาคารแสดงในราคาทนุหักดว้ยคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สะสม ค่าตดั
จ าหน่ายบนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุดว้ยวธีิเสน้ตรงตามอายุสญัญาเชา่ 28 ปี 

 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรพัย์ตามบญัชขีองสาขาไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงานวา่มีขอ้บง่ชี้เ ร่ืองการดอ้ยคา่หรือไม่ ในกรณีที่มี
ขอ้บง่ชี้จะท  าการประมาณมูลคา่สินทรพัย์ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื  
 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้มื่อมูลคา่ตามบญัชขีองสินทรพัย์  หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เ กิด    
เงินสดสูงกวา่มูลคา่ทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก  าไรหรือขาดทุน เ วน้แต่เ มื่อมีการกลับรายการ            
การประเมินมูลคา่ของสินทรพัย์เพิ่มของสินทรพัย์ชิน้เดียวกนัทีเ่คยรบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ ป็น
นิตบิคุคลเดียวกนัและมีการดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีน้ีจะรบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เ ป็นนิติ
บคุคลเดียวกนั 
 
เมื่อมีการลดลงในมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์ทางการเงินเผือ่ขาย ซึ่งไดบ้นัทกึในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขา
อ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั และมีความชดัเจนวา่สินทรพัย์ดงักล่าวมีการดอ้ยคา่ ยอดขาดทนุซึ่งเคยบนัทึกในส่วนของ
ส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิติบุคคลเ ดียวกนัจะถูกบนัทึกในก  าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอด
สินทรพัย์ทางการเงินดงักล่าว ยอดขาดทนุทีบ่นัทกึในก  าไรหรือขาดทุนเ ป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกบัมูลค่า
ยุตธิรรมในปัจจุบนัของสินทรพัย์หักขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ทางการเงินนั้ นๆ ซึ่งเ คยรับรู้แล้วในก  าไร
หรือขาดทนุ 

 
การค  านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของหลักทรัพย์ที่ถือไวจ้นกว่าจะครบก  าหนดและลูกหน้ีที่บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่าย  ค  านวณโดยการหามูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเ งินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงตามสญัญาเดิมส าหรบัลูกหน้ีระยะสั้นไม่มีการคดิลด 
 
มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสินทรพัย์ทางการเงินประเภทหลกัทรพัย์เผือ่ขาย ค  านวณโดยอา้งถึงมูลคา่ยุตธิรรม  
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มูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสินทรพัย์ทีไ่ม่ใชสิ่นทรพัย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์หรือ
มูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์หักตน้ทนุในการขายแลว้แตมู่ลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรพัย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ัตราคิดลดก่อนค  านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลคา่ทีอ่าจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเ ส่ียงที่มีต่อสินทรัพย์ 
ส าหรบัสินทรพัย์ทีไ่ม่กอ่ให้เกดิกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัย์อ่ืนจะพิจารณามูลคา่ทีค่าดว่าจะได้รับคืนให้
รวมกบัหน่วยสินทรพัย์ทีก่อ่ให้เกดิเงินสดทีสิ่นทรพัย์นั้นมีความเกีย่วขอ้งดว้ย  

 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการ เมื่อมูลคา่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้ นในภายหลัง 
และการเพิ่มขึ้นนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีเ่คยรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินทีบ่นัทกึโดยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีทีจ่ัดประเภทเป็นหลกัทรพัย์เผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูก
บนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุ ส่วนสินทรพัย์ทางการเงินทีเ่ป็นตราสารทนุทีจ่ัดประเภทเป็นหลกัทรพัย์เ ผื่อขาย  การกลับ
รายการจะถูกรบัรูโ้ดยตรงในก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ทีไ่ม่ใชสิ่นทรพัย์ทางการเงินอ่ืนๆทีเ่คยรบัรูใ้นงวดกอ่นจะถูกประเมิน ณ ทกุวนัทีท่ี่
ออกรายงานวา่มีขอ้บง่ชี้เ ร่ืองการดอ้ยคา่หรือไม่ ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการทีใ่ชใ้นการค  านวณมูลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูล ค่า
ตามบญัชขีองสินทรพัย์ไม่เกนิกวา่มูลคา่ตามบญัชภีายหลงัหักคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการ
บนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มากอ่น 
 

(ฏ) ตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อจัดการความเส่ียงที่เ กิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศทีเ่กดิจากกจิกรรมด าเ นินงาน  กิจกรรมจัดหาเ งินและกิจกรรม
ลงทนุ ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการก  าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์จะรบัรูร้ายการครั้งแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท  าสัญญา (วนัที่ท  า
รายการ) และวดัมูลคา่ภายหลงัดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม ก  าไรหรือขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธร รมบนัทึก
ในก  าไรหรือขาดทนุทนัท ี อย่างไรกต็ามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เงื่อนไขซึ่งมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเ ส่ียง 
การบนัทกึรายการก  าไรหรือขาดทนุจากการตีราคาจะขึ้นอยู่กบัลกัษณะของการป้องกนัความเส่ียง 
 

ตราสารอนุพนัธ์จัดประเภทเป็นสินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์เมื่อมูลค่ายุติธรรมเ ป็นบวกและจัดเ ป็นหน้ีสินตราสาร
อนุพนัธ์เมื่อมูลคา่ยุตธิรรมเป็นลบในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สาขาจะถือวา่ตราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงเมื่อ (1) เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ในมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์หรือหน้ีสินทีร่บัรูแ้ลว้ หรือภาระผูกพ ันแน่นอน (การป้องกนัความเ ส่ียงจากมูลค่า
ยุตธิรรม) หรือ (2) เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสด ซึ่งเ กิดจากสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่รับรู้แล้ว หรือ
รายการทีม่ีความเป็นไปไดสู้งทีจ่ะเกดิขึ้น (การป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสด)  ท ัง้น้ีการบญัชป้ีองกนัความเ ส่ียง
จะใชส้ าหรบัตราสารอนุพนัธ์ทีใ่ชส้ าหรบัป้องกนัความเส่ียงจากมูลคา่ยุตธิรรมหรือการป้องกนัความเ ส่ียงจากกระแส
เงินสดเมื่อเขา้เงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเส่ียง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากมูลค่ายุติธรรม 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซึ่งเข ้าเ งื่อนไขการป้องกนัความเ ส่ียงจากมูลค่า
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ พรอ้มกนักบัการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์หรือหน้ีสินที่มีการ
ป้องกนัความเส่ียง 
 

หากการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเส่ียง ผลกระทบได้ปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของ
รายการทีม่ีการป้องกนัความเส่ียงจะถูกตดัจ าหน่ายเขา้ก  าไรหรือขาดทนุโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงตามอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 

การป้องกันความเส่ียงจากกระแสเงินสด 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมส่วนทีม่ีประสิทธิผลของเคร่ืองมือป้องกนัความเ ส่ียงซึ่งเ ข ้าเ งื่อนไขการป้องกนั
ความเส่ียงจากกระแสเงินสดจะรบัรูใ้นก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  ส่วนก  าไรหรือขาดทุนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะ
รบัรูเ้ป็นก  าไรหรือขาดทนุทนัท ี
 

ผลสะสมของก  าไรหรือขาดทนุซึ่งรบัรูใ้นก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกตดัจ าหน่าย เขา้ก  าไรหรือขาดทุนในงวดการ
บญัชทีีร่ายการทีม่ีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก  าไรหรือขาดทนุ  
 

การระงับรับรู้การบัญชีส าหรับการป้องกันความเส่ียง 
 

หากเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงหมดอายุหรือถูกขาย หรือการป้องกนัความเส่ียงไม่เ ข ้าเ งื่อนไขของการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง ผลสะสมของก  าไรหรือขาดทนุของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซึ่งรบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญ่
และสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนัยงัคงแสดงในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เ ป็นนิติบุคคลเ ดียวกนั
จนกระท ัง่ถึงวนัทีร่ายการในอนาคตจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ หากคาดว่ารายการในอนาคตจะไม่เ กิดขึ้ นแล้วผล
สะสมของก  าไรหรือขาดทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซึ่งรบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืน
ทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนัจะรบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุทนัท ี
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(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
 

สาขาไดจ้ัดโครงการผลประโยชน์พนักงานหลายโครงการมีดงัน้ี  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ส าหรบัโครงการสมทบเงินทีก่  าหนดไวน้ั้นเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานซึ่งสาขาจ่าย เ งินสมทบเ ป็น
จ านวนเงินทีแ่น่นอนไปอีกกจิการหน่ึงแยกตา่งหาก (กองทนุส ารองเล้ียงชพี) และจะไม่มีภาระผูกพ ันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจ่ะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเตมิ ภาระผูกพนัในการการสมทบเข ้าโครงการสมทบเ งินจะถูก
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายพนักงานในก  าไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาทีพ่นักงานไดท้  างานให้สาขา 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเ งิน 
ภาระผูกพนัสุทธิของสาขาจากโครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดไวถู้กค  านวณแยกต่างหากเ ป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท  างานของพนักงานในปัจจุบนัและในปีกอ่น ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าว
ไดม้ีการคดิลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลคา่ปัจจุบนั อตัราคดิลดเป็นอตัรา ณ วนัทีร่ายงานจากพันธบตัรรัฐบาล ซึ่งมี
ระยะเวลาครบก  าหนดใกล้เ คียงกบัระยะเ วลาของภาระผูกพ ันของสาขาและมีสกุลเ งินเ ดียวกบัสกุลเ งินของ
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่าย การค  านวณนั้นจัดท  าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว ้
 

สาขารบัรูก้  าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภ ัยท ั้งหมดที่เ กิดขึ้ นในก  าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลคา่โดยมิไดค้ดิลดกระแสเงินสดและรับรู้เ ป็นค่าใชจ่้าย เมื่อ
พนักงานท  างานให้ 
 

หน้ีสินรบัรูด้ว้ยมูลคา่ทีค่าดวา่จะจ่ายช  าระส าหรบัการจ่ายโบนัสเ ป็นเ งินสดระยะสั้น หากสาขามีภาระผูกพ ันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจ่ะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท  างานให้ในอดีตและภาระ
ผูกพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตผุล 
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แผนการให้หลักทรัพย์แก่พนักงาน 
 
สาขาจะให้หุ้นของ HSBC Holdings Plc. ซึ่งเป็นบริษทัใหญใ่นล าดบัสูงสุดของส านักงานใหญเ่ป็นรางวลัแก่พนักงาน
ของสาขา โดยตน้ทนุของหุ้นดงักล่าวจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาจนถึงวนัทีพ่นักงานมีสิทธิไดร้บัหุ้น  
 
ส าหรบัโครงการให้สิทธิแกพ่นักงานในการซื้อหุ้น มูลค่ายุ ติธรรมของสิทธิดังกล่าวจะรับรู้เ ป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธี
เสน้ตรงตามระยะเวลาจนถึงวนัทีพ่นักงานไดร้บัสิทธิในการซือ้หุ้น ท ัง้น้ีมูลคา่ยุตธิรรมดงักล่าวประเมิน ณ วนัที่ตกลง
เงื่อนไขการให้สิทธิ โดยสาขาจะทบทวนมูลคา่ยุตธิรรมโดยรวมผลกระทบของเงื่อนไขทีไ่ม่ใชเ่งื่อนไขทางการตลาด 
เชน่ การทีสิ่ทธิหมดอายุจากการไม่ใชสิ้ทธิ เป็นตน้ หากส านักงานใหญม่ิไดเ้รียกเกบ็คา่สิทธิดงักล่าว สาขารับรู้ค่าสิทธิ
ดงักล่าวเป็นส ารองอ่ืนภายใตส่้วนของส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั  
 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรบัรูก้ต็อ่เมื่อสาขามีภาระหน้ีสินตามกฎหมายทีเ่กดิขึ้นในปัจจุบนัหรือทีก่อ่ต ัง้ขึ้นอันเ ป็นผลมา
จากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเ ศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช  าระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหน้ีสินไดอ้ย่างน่าเชือ่ถือ 
 

(ฒ) รายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 
ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่ายจากเคร่ืองมือทางการเงินทีม่ีดอกเบี้ยรบัรูเ้ป็น “รายไดด้อกเบี้ย” และ “คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย ” 
ในก  าไรหรือขาดทนุโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น 
 
อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงไดแ้กอ่ตัราทีใ่ชใ้นการคดิลดที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเ งินสดรับหรือ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตลอดอายุของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเ งิน หรือระยะเ วลาที่สั้นกว่ามี
จ านวนเทา่กบัราคาตามบญัชขีองสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น การค  านวณอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ ริง
ดงักล่าว สาขาประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากเงื่อนไขตามสญัญาของเคร่ืองมือทางการเ งินซึ่งไม่รวมผล
ขาดทนุดา้นสินเชือ่ในอนาคต  การค  านวณดงักล่าวไดร้วมจ านวนเงินทีส่าขาจะจ่ายหรือรับซึ่งถือเ ป็นส่วนหน่ึงของ
อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริง  ตน้ทนุในการท  ารายการและส่วนลดหรือส่วนเกนิอ่ืนๆ 
 

(ณ) รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายที่มใิช่ดอกเบีย้ 
 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและคา่นายหน้าบนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุเมื่อไดใ้ห้บริการ 
 
เงินปันผลรบับนัทกึในก  าไรหรือขาดทนุในวนัทีส่าขามีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 
คา่ใชจ่้ายทีม่ิใชด่อกเบี้ยบนัทกึตามเกณฑ์คงคา้ง   
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(ด) ภาษเีงินได้ 
 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเ งินได้ปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชรีบัรูใ้นก  าไรหรือขาดทุนเ วน้แต่ในส่วนที่เ กี่ยวกบัรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ
ส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนั หรือในก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้กภ่าษีทีค่าดวา่จะจ่ายช  าระหรือไดร้บัช  าระ โดยค  านวณจากก  าไรหรือขาดทนุประจ าปีที่ตอ้งเ สีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีป่ระกาศใชห้รือทีค่าดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ในรายงาน  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เกีย่วกบัรายการในปีกอ่นๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค  านวณจากผลแตกตา่งช ัว่คราวทีเ่กดิขึ้ นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรบัความมุ่งหมายทางรายงานทางการเงินและจ านวนทีใ่ชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเ งินได้รอ
การตดับญัชจีะไม่ถูกรบัรูเ้มื่อเกดิจากผลแตกตา่งช ัว่คราวตอ่ไปน้ี  การรบัรูค้า่ความนิยมในครั้งแรก  การรับรู้สินทรัพย์
หรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการทีไ่ม่ใชก่ารรวมธุรกจิและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก  าไรขาดทุนทางบญัชี
หรือทางภาษี และผลแตกตา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั เงินลงทนุในบริษทัย่อยและกจิการร่วมคา้หากเ ป็นไปได้ว่าจะไม่มีการ
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลคา่ของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชตีอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเ กิดจากลักษณะวิธีการที่สาขาคาด
วา่จะไดร้บัผลประโยชน์จากสินทรพัย์หรือจะจ่ายช  าระหน้ีสินตามมูลคา่ตามบญัช ี ณ วนัทีส้ิ่นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชวีดัมูลคา่โดยใชอ้ตัราภาษีทีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งช ัว่คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช ้
อตัราภาษีทีป่ระกาศใชห้รือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัทีร่ายงาน  
 
ในการก  าหนดมูลคา่ของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเ งินได้รอการตดับญัชี  สาขาตอ้งค  านึงถึงผ ลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไ่ม่แน่นอนและอาจท  าให้จ านวนภาษีทีต่อ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้งช  าระ สาขาเชื่อว่า
ไดต้ ัง้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกดิจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจัย รวมถึงการตคีวามทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณ
การและขอ้สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ข ้อมูลใหม่ๆ อาจจะท  าให้
สาขาเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีม่ีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายจะกระทบตอ่คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเ่กดิการเปล่ียนแปลง 
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สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เ มื่อสาขามีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ะน าสินทรพัย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเ งินได้
น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั ส าหรบัหน่วย
ภาษีตา่งกนันั้นสาขามีความต ัง้ใจจะจ่ายช  าระหน้ีสินและสินทรพัย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือต ั้งใจ
จะรบัคนืสินทรพัย์และจ่ายช  าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึตอ่เมื่อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ก  าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากการรบัรูสิ้นทรพัย์ดงักล่าว สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ วนัทีร่ายงานและจะถูกปรบัลดลงเทา่ทีป่ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ต) การหักกลบ 
 
สินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะแสดงหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ 
กต็อ่เมื่อสาขามีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนทีร่บัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหน้ีกนั    และสาขา
ต ัง้ใจทีจ่ะรบัหรือจ่ายช  าระดว้ยยอดสุทธิ 

 
(ถ) กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลกิที่ถือไว้เพือ่ขาย 

 
กลุ่มสินทรพัย์ทีย่กเลิกทีถื่อไวเ้พื่อขายประกอบดว้ยสินทรพัย์และหน้ีสินทีค่าดว่ามูลค่าตามบญัชีที่จะได้รับคืนส่วน
ใหญม่าจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรพัย์นั้นตอ่ไป จัดเป็นประเภทสินทรพัย์ทีถื่อไวเ้พื่อขาย  กลุ่มสินทรัพย์
ทีย่กเลิกวดัมูลคา่ดว้ยจ านวนทีต่  า่กวา่ระหวา่งมูลคา่ตามบญัชกีบัมูลคา่ยุตธิรรมหักค่าใชจ่้ายในการขาย     ผลขาดทุน
จากการดอ้ยคา่ส าหรบัการลดมูลคา่ในครั้งแรกและผลก  าไรและขาดทนุจากการวดัมูลคา่ในภายหลังรับรู้ในก  าไรหรือ
ขาดทนุ  ท ัง้น้ีผลก  าไรรบัรูไ้ม่เกนิยอดผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้
 

(ท) การด าเนินงานที่ยกเลกิ 
 
การด าเนินงานทีย่กเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกจิของสาขา ซึ่งเป็นสายงานธุรกจิหรือเขตภูมิศาสตร์ทีแ่ยกต่างหากที่
ยกเลิกหรือถือไวเ้พื่อขาย โดยจัดประเภทเป็นการด าเนินงานทีย่กเลิกเมื่อมีการขายหรือเมื่อเขา้เงื่อนไขของการถือไว ้
เพื่อขายแลว้แตเ่วลาใดจะเกดิขึ้นกอ่น  เมื่อมีการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานทีย่กเ ลิก งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่
แสดงเปรียบเทยีบจะถูกปรบัปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนั้นไดถู้กยกเลิกต ัง้แตต่น้งวดทีน่ ามาเปรียบเทยีบ 
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5 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
 

สาขามีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัตอ่ไปน้ี 
 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต 
- ความเส่ียงดา้นตลาด 
- ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 

5.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คอืความเส่ียงทีลู่กคา้หรือคูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาท  าให้สาขาเกดิความสูญเ สียทางการเ งิน
ได ้สาขาไดม้ีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ และ เ รียกหลักประกนั
หรือเรียกหลกัทรพัย์อ่ืนๆในจ านวนทีเ่พียงพอทีจ่ะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงินทีจ่ะเกดิขึ้นได้ เพื่อลดความ
เส่ียงจากการขาดทนุทางการเงินจากการผดินัดช  าระ 
 

ในดา้นการบนัทกึสินทรพัย์ทางการเงินความเส่ียงดา้นเครดิตน้ีมีมูลคา่ตามที่แสดงไวใ้นด้านสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงินหลงัหักคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญซึ่งแสดงเป็นผลขาดทนุของสาขา 
 

สาขามีความเส่ียงดา้นเงินให้สินเชือ่ในกรณีทีคู่่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามสัญญาของตราสารทางการเ งิน ความเ ส่ียง
ดงักล่าวจะมีคา่เทา่กบัมูลคา่ตามสญัญาทีไ่ด้ตกลงกนัไวใ้นเบือ้งตน้  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตน้ีสามารถเกดิขึ้นไดก้บัตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเ งินด้วยในกรณีที่ลูกคา้ไม่
สามารถช  าระเงินไดเ้มื่อครบก  าหนดตามสญัญา 
 

สาขามีมูลคา่ตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเ งินจัดประเภทตามชนิดและตามสัญญาเทียบเท่าวงเ งิน
สินเชือ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า 23,248  19,124 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า 19,197  14,676 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทนุ 36  335 
รวม 42,481  34,135 

 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  
 

27 

5.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 
 

ความเส่ียงดา้นตลาด คอืความเส่ียงทีเ่กดิขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด เชน่ อัตราดอกเบี้ย  ราคาตราสารทุน 
อตัราแลกเปล่ียน และการกระจายตวัของเครดิต (ไม่เกีย่วขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสถานะเครดิตของผูใ้ห้กูย้ ืมหรือผู ้
ออก) ซึ่งกระทบตอ่รายไดห้รือมูลคา่ของตราสารทางการเงินของสาขา วตัถุประสงค์ของการจัดการความเ ส่ียงด้าน
ตลาดเพื่อจัดการและควบคมุผลเสียหายจากความเส่ียงดา้นตลาดภายในขอบเขตที่ยอมรับได้และ ได้รับผลตอบแทน
ความเส่ียงทีเ่หมาะสม  
 

สาขามีความเส่ียงดา้นตลาดหลกั 3 ประเภทไดแ้ก ่ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ย ความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียน และ
ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ 
 

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเกดิจาก ความเป็นไปไดท้ีอ่ตัราดอกเบี้ยจะมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินของสาขา หรือรายไดห้รือตน้ทนุเงินทนุท ัง้ในงวดปัจจุบนัและในอนาคต  ความเ ส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเกดิจากโครงสรา้งและลกัษณะเฉพาะของสินทรพัย์ หน้ีสิน และส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เ ป็น
นิตบิคุคลเดียวกนัของสาขา และมีความแตกต่างในช่วงของวนัครบก  าหนดการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
สินทรพัย์และหน้ีสิน  สาขาจัดการความเส่ียงโดยใชต้ราสารอนุพนัธ์เคร่ืองมือทางการเ งินซึ่งส่วนใหญ่เ ป็นสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยในการจัดการความเส่ียงทีเ่กดิจากความผนัผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เ กิดจากเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น ๆ  
 

รายละเอียดความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ยของสาขาซึ่งค  านวณจากวนัทีม่ีการก  าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ตามสัญญาหรือ
วนัทีค่รบก  าหนดแลว้แตว่นัใดจะถึงกอ่น ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2556 
              อัตรา 
              ดอกเบ้ีย 
              ถัวเฉล่ีย 
  น้อยกว่า  3 เดือน  1 ปี ถึง  มากกว่า  ไม่มี    (ร้อยละ 
  3 เดือน  ถึง 1 ปี  5 ปี  5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม  ต่อปี) 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ               
เงนิสด  -  -  -  -  56  56  - 
รายการระหว่างธนาคารและ               
   ตลาดเงนิสุทธิ  56,754  200  -  -  1,686  58,640  2.79 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์  -  -  -  -  43,942  43,942  - 
เงนิลงทุนสุทธิ  12,061  30,056  12,903  1,359  220  56,599  2.97 
เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี                
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ   33,364  6,320  2,275  117  108  42,184  2.84 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง  -  -  -  -  3  3  - 
สินทรัพย์อ่ืน  -  -  -  -  316  316  - 
รวมสนิทรัพย์ทางการเงนิ  102,179  36,576  15,178  1,476  46,331  201,740   
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  2556 
              อัตรา 
              ดอกเบ้ีย 
              ถัวเฉล่ีย 
  น้อยกว่า  3 เดือน  1 ปี ถึง  มากกว่า  ไม่มี    (ร้อยละ 
  3 เดือน  ถึง 1 ปี  5 ปี  5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม  ต่อปี) 
  (ล้านบาท) 
หนีส้ินทางการเงนิ               
เงนิรับฝาก  75,350  2,272  -  -  6,590  84,212  1.02 
รายการระหว่างธนาคารและ               
   ตลาดเงนิ  9,170  -  -  -  3,836  13,006  1.57 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม   -  -  -  -  3,820  3,820  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  -  -  -  43,257  43,257  - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงนิกู้ยืม  12,288  2,171  91  -  -  14,550  4.66 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง  -  -  -  -  3  3  - 
หน้ีสินอ่ืน  3,850  -  -  -  2,189  6,039  0.08 
รวมหน้ีสนิทางการเงนิ  100,658  4,443  91  -  59,695  164,887   
               
ส่วนต่างรายการในงบแสดงฐานะ                
   การเงนิสทุธิ  1,521  32,133  15,087  1,476  (13,364)  36,853   

 

  2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
              อัตรา 
              ดอกเบ้ีย 
              ถัวเฉล่ีย 
  น้อยกว่า   3 เดือน  1 ปี ถึง  มากกว่า  ไม่มี    (ร้อยละ 
  3 เดือน  ถึง 1 ปี  5 ปี  5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม  ต่อปี) 
  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ               
เงนิสด  -  -  -  -  104  104  - 
รายการระหว่างธนาคารและ               
   ตลาดเงนิสุทธิ  75,749  -  -  -  1,391  77,140  2.86 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์  -  -  -  -  29,307  29,307  - 
เงนิลงทุนสุทธิ  11,639  23,231  20,094  992  220  56,176  3.13 
เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี                
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ   27,430  4,866  1,114  142  126  33,678  4.27 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง  -  -  -  -  92  92  - 
สินทรัพย์อ่ืน  1,223  -  -  -  442  1,665  0.40 
รวมสนิทรัพย์ทางการเงนิ  116,041  28,097  21,208  1,134  31,682  198,162   
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  2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
              อัตรา 
              ดอกเบ้ีย 
              ถัวเฉล่ีย 
  น้อยกว่า   3 เดือน  1 ปี ถึง  มากกว่า  ไม่มี    (ร้อยละ 
  3 เดือน  ถึง 1 ปี  5 ปี  5 ปี  ดอกเบ้ีย  รวม  ต่อปี) 
  (ล้านบาท) 
หนีส้ินทางการเงนิ               

เงนิรับฝาก  84,877  3,027  16  -  7,652  95,572  1.36 

รายการระหว่างธนาคารและ               
   ตลาดเงนิ  8,168  1,000  -  -  5,679  14,847  2.37 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม   -  -  -  -  4,358  4,358  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  -  -  -  -  29,172  29,172  - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงนิกู้ยืม  12,610  3,342  87  -  -  16,039  3.41 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง  -  -  -  -  92  92  - 
หน้ีสินอ่ืน  527  -  -  -  2,858  3,385  0.15 

รวมหน้ีสนิทางการเงนิ  106,182  7,369  103  -  49,811  163,465   

               

ส่วนต่างรายการในงบแสดง               

   ฐานะการเงนิสทุธิ  9,859  20,728  21,105  1,134  (18,129)  34,697   
 

 
(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศคอืความเส่ียงซึ่งเ กิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนซึ่ง
กระทบตอ่มูลคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินของสาขาหรือท  าให้เกดิความผนัผวนตอ่รายไดห้รือตน้ทนุเงินทุนของสาขา 
ท ัง้น้ีเคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้แก่ การจ ากดัการเ ปิดสถานะ
ความเส่ียง และมูลคา่ความเสียหายโดยรวมสูงสุดที่อาจเกิดขึ้ นภายใตค้วามเชื่อม ั่นทางสถิติที่ก  าหนด (“Value at 
Risk”)    
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สาขามีสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงินในสกุลเ งินตราต่างประเทศเทียบเท่า 
เงินบาท มีดงัน้ี 
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 2556 
 ดอลลาร์           
 สหรัฐ  ยโูร  เยน  ปอนด์  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 583  2  -  10  30  625 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,988  48  1,077  -  50  5,163 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี             
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  14,272  40  -  1  197  14,510 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 3  -  -  -  -  3 
สินทรัพยอ่ื์น 55  -  -  -  -  55 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 18,901  90  1,077  11  277  20,356 
            

หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 20,647  269  1,409  143  92  22,560 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3  -  29  -  -  32 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  23  1  -  5  4  33 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 22,777  1,337  431  691  86  25,322 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 3  -  -  -  -  3 
หน้ีสินอ่ืน 3,659  -  -  -  -  3,659 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 47,112  1,607  1,869  839  182  51,609 
            

รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ (9,422)  (228)  (1,438)  (137)  131  (11,094) 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ (18,789)  (1,289)  646  (691)  (36)  (20,159) 
  

 2555  
 (ปรับปรุงใหม)่ 
 ดอลลาร์           
 สหรัฐ  ยโูร  เยน  ปอนด์  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด 2  12  -  2  -  16 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 553  130  -  11  34  728 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 13,207  234  289  215  21  13,966 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี             
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  10,885  355  70  7  102  11,419 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 65  -  -  -  -  65 
สินทรัพยอ่ื์น 860  -  -  -  -  860 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 25,572  731  359  235  157  27,054 
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 2555  
 (ปรับปรุงใหม)่ 
 ดอลลาร์           
 สหรัฐ  ยโูร  เยน  ปอนด์  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 12,348  323  3,546  1,379  117  17,713 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  13  1  -  2  2  18 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 4,946  715  1,511  32  157  7,361 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 65  -  -  -  -  65 
หน้ีสินอ่ืน 664  -  -  -  -  664 
รวมหน ีสิ้นทางการเงิน 18,036  1,039  5,057  1,413  276  25,821 
            
รายการในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ (725)  173  (3,476)  (1,361)  17  (5,372) 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ 8,261  (481)  (1,222)  183  (136)  6,605 

 

(ค) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 
 

ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ คอืความเส่ียงทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทนุหรือหุ้นทุน
ท  าให้เกดิความผนัผวนตอ่รายไดห้รือมูลคา่ของสินทรพัย์ทางการเงินของสาขา  ท ัง้น้ีสาขาบริหารความเ ส่ียงด้านราคา
ตราสารทนุโดยตดิตามสภาพตลาดอย่างใกลช้ิด เพื่อน าเสนอขอ้มูลแกผู่บ้ริหารเพื่อจัดการทีเ่หมาะสม 
 

5.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึงความเส่ียงทีส่าขาไม่สามารถจัดหาทรพัยากรทางการเ งินได้เพียงพอตามความ
ตอ้งการภายในระยะเวลาทีก่  าหนดเพื่อปฏบิตัติามภาระผูกพนัตา่งๆ หรือสามารถจัดหาทรพัยากรทางการเ งินเหล่านั้ น
ไดโ้ดยมีตน้ทนุทีม่ากเกนิไป 
 

วตัถุประสงคข์องสาขาในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและความเส่ียงจากการจัดหาเ งินทุนนั้ นเพื่อให้ความ
มัน่ใจวา่สาขามีเงินทนุเพียงพอตามภาระในการส่งมอบในอนาคต  ดงันั้นสาขาจึงมีความจ าเป็นตอ้งรกัษาสภาพคล่อง
รวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องท ัง้สินทรพัย์ หน้ีสิน และภาระผูกพนัเพื่อสนองวตัถุประสงค์ในการด ารงกระแส
เงินสดในระดบัทีเ่หมาะสมและสามารถส่งมอบตามภาระภายในระยะเวลาทีก่  าหนด 
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สาขามีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและราย การเทียบเท่าเ งินสดให้
เพียงพอตอ่การด าเนินงานของสาขา และเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 

สาขาบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยปฏบิตัิตามกฎระเบียบการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก  าหนดหรือระเบยีบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมีฝ่ายบริหารเงินเป็นผูร้บัผดิชอบบริหารสภาพคล่อง
ของสาขาในการจัดหาแหล่งเงินทนุท ัง้ระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการบริหารการลงทนุในสินทรพัย์ทีม่ีสภาพคล่อง
สูงท ัง้ทีเ่ป็นสกลุเงินบาทและเงินตราตา่งประเทศ ท ัง้น้ีเพื่อให้สาขามัน่ใจวา่ฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพียงพอ
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดในปัจจุบนัและในอนาคตโดยการบริหารความเ ส่ียงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใตก้าร
ควบคมุดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารสินทรพัย์และหน้ีสินของสาขา 
 

สินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบก  าหนดของสัญญา 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2556 
           ไม่มี   
 เมื่อทวง  น้อยกว่า   3 เดือน  1 ปี    มากกว่า  ก าหนด   
 ถาม  3 เดือน  ถึง 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงนิสด -  -  -  -  -  56  56 
รายการระหว่างธนาคารและ              
   ตลาดเงนิสุทธิ 1,808  56,632  200  -  -  -  58,640 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 125  7,049  9,886  21,155  5,727  -  43,942 
เงนิลงทุนสุทธิ -  12,061  30,056  12,903  1,359  220  56,599 
เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี               
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  21,707  3,793  13,331  3,353  -  42,184 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง -  3  -  -  -  -  3 
สินทรัพย์อ่ืน -  -  -  -  -  316  316 
รวมสนิทรัพย์ทางการเงนิ 1,933  97,452  43,935  47,389  10,439  592  201,740 
              

หนีส้ินทางการเงนิ              
เงนิรับฝาก 63,671  18,269  2,272  -  -  -  84,212 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 6,506  6,500  -  -  -  -  13,006 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  3,820  -  -  -  -  -  3,820 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 186  6,284  9,514  22,878  4,395  -  43,257 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงนิกู้ยืม -  596  -  5,732  8,222  -  14,550 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง -  3  -  -  -  -  3 
หน้ีสินอ่ืน -  3,850  -  -  -  2,189  6,039 
รวมหน้ีสนิทางการเงนิ 74,183  35,502  11,786  28,610  12,617  2,189  164,887 
              

สภาพคล่องสทุธิ (72,250)  61,950  32,149  18,779  (2,178)  (1,597)  36,853 
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 2555 
 (ปรับปรุงใหม่) 
           ไม่มี   
 เมื่อทวง  น้อยกว่า   3 เดือน  1 ปี    มากกว่า  ก าหนด   
 ถาม  3 เดือน  ถึง 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงนิสด -  -  -  -  -  104  104 
รายการระหว่างธนาคารและ              
   ตลาดเงนิสุทธิ 1,681  75,459  -  -  -  -  77,140 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 46  4,377  4,634  13,903  6,347  -  29,307 
เงนิลงทุนสุทธิ -  11,638  23,231  20,094  993  220  56,176 
เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี               
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  18,890  3,598  6,605  4,585  -  33,678 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง -  65  27  -  -  -  92 
สินทรัพย์อ่ืน -  1,223  -  -  -  442  1,665 

รวมสนิทรัพย์ทางการเงนิ 1,727  111,652  31,490  40,602  11,925  766  198,162 
 

 

หนีส้ินทางการเงนิ              
เงนิรับฝาก 76,366  16,163  3,027  16  -  -  95,572 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 7,457  6,390  1,000  -  -  -  14,847 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  4,358  -  -  -  -  -  4,358 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 76  4,312  5,359  14,702  4,723  -  29,172 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงนิกู้ยืม -  844  1,448  5,321  8,426  -  16,039 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง -  65  27  -  -  -  92 
หน้ีสินอ่ืน -  527  -  -  -  2,858  3,385 
รวมหน้ีสนิทางการเงนิ 88,257  28,301  10,861  20,039  13,149  2,858  163,465 

              
สภาพคล่องสทุธิ (86,530)  83,351  20,629  20,563  (1,224)  (2,092)  34,697 
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6 มลูค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน  
 

มูลคา่ยุตธิรรม หมายถึงจ านวนเงินทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัย์หรือช  าระหน้ีสินกนั ขณะที่ท ั้งสองฝ่าย
มีความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ี่ไม่มี
ความเกีย่วขอ้งกนั มูลคา่ยุตธิรรมของตราสารการเงินจะใชร้าคาตลาดทีต่ราสารนั้ นมีการซื้อขายกนั กรณีไม่สามารถ
หาราคาตลาดของตราสารได ้จึงไดม้ีการประมาณโดยใชมู้ลคา่ปัจจุบนัหรือเทคนิควิธีการตีมูลค่าอ่ืน ซึ่งเ กี่ยวข ้องกบั
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชร้วมท ัง้อตัราคดิลด และการประมาณการกระแสเงินสด อย่างไรกต็ามเทคนิควิธีการตีมูลค่าที่ต่างกนั
อาจมีผลแตกตา่งของมูลคา่ยุตธิรรมทีป่ระมาณได ้  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปมูลคา่ตามบญัชกีบัมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารการเงิน มีดงัน้ี  
  
 2556  2555  

(ปรับปรุงใหม่) 
 1 มกราคม 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
 มูลค่า 

ตามบัญช ี
 มูลค่า

ยุตธิรรม 
 มูลค่า 

ตามบัญช ี
 มูลค่า

ยุตธิรรม 
 มูลค่า 

ตามบัญช ี
 มูลค่า

ยุตธิรรม 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงนิสด 56  56  104  104  124  124 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเง ินสุทธิ 58,640  58,640  77,140  77,140  90,322  90,322 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 43,942  43,942  29,307  29,307  36,308  36,308 
เงนิลงทุนสุทธิ 56,599  56,599  56,176  56,176  41,950  41,950 
เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี            
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ* 42,184  42,184  33,678    33,678  40,822  40,822 

รวมสนิทรัพย์ทางการเงนิ 201,421  201,421  196,405  196,405  209,526  209,526 

            

หนีส้ินทางการเงนิ            
เงนิรับฝาก 84,212  84,212  95,572  95,572  82,919  82,919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 13,006  13,006  14,847  14,847  15,206  15,206 
หน้ีสินจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  3,820  3,820  4,358  4,358  3,216  3,216 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 43,257  43,257  29,172  29,172  37,276  37,276 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงนิกู้ยืม 14,550  14,550  16,039  16,039  35,296  35,296 

รวมหน้ีสนิทางการเงนิ 158,845  158,845  159,988  159,988  173,913  173,913 

* เงนิให้สินเชือ่สุทธิจากรายได้รอตดับัญช ี
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วธีิการและขอ้สมมตฐิานทีส่าขาใชใ้นการประมาณมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี  
 

มูลคา่ยุตธิรรมของเงินสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย์และหน้ีสิน) เงินรบัฝาก หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถามแสดงมูลคา่ยุตธิรรมโดยประมาณจ านวนเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

มูลคา่ยุตธิรรมของเงินลงทนุและตราสารอนุพนัธ์แสดงตามนโยบายการบญัชีของสาขาตามวิธีที่ระบุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

มูลคา่ยุตธิรรมของเงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัพิจารณาจากสาระส าคญัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัจ านวนเ งินเ ป็น
หลกัแสดงดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญพิจารณาจากสาระส าคญัที่สะทอ้นถึงความ
เส่ียงดา้นสินเชือ่ของลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืม คอืมูลคา่ตามบญัชขีองเงินกูย้ืมระยะสั้นทีม่ีอายุน้อยกว่า 90 วนั  โดยประมาณเท่ากบั
มูลคา่ยุตธิรรม และมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืมอ่ืนๆ ค  านวณจากมูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการ
กระแสเงินสดทีใ่ชอ้ตัราคดิลดจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืมประเภทเดียวกนัในปัจจุบนั  
 

7 การด ารงเงินกองทุน 
 

สาขาด ารงเงินกองทนุตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 โดยด ารงเ งินกองทุนท ั้งส้ิน
เป็นอัตราส่วนกบัสินทรัพย์ เส่ียงภายใต ้หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเ งื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด ณ วนัที ่                
13 ธนัวาคม 5226 สรุปไดด้งัน้ี 
 2556 
 (ล้านบาท) 
มลูค่าการด ารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 16,586 

ผลรวมของเงินทุนสุทธิเพือ่การด ารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 และยอดสุทธิบญัชีระหว่างกนั  
เงินทนุสุทธิเพื่อการด ารงสินทรพัย์ตามมาตรา 32 16,000 
ยอดสุทธิระหวา่งกนัทีส่าขาเป็นลูกหน้ี (เจ้าหน้ี) ส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคล
เดียวกนั บริษทัแม่และบริษทัลูกของส านักงานใหญ  ่ 17,922 

รวม 33,922 
  

เงินกองทุน (ล้านบาท) 16,000 
  

อัตราส่วนเงินกองทุน (ร้อยละ) 18.34 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สาขาได้รวมวิธีการค  านวณเ งินกองทุนความเ ส่ียงด้านเครดิตและความเ ส่ียงด้าน การ
ปฏิบตัิการตามวิธี “Standardised Approach (SA)” และวิธีผสมระหว่าง “Standardised Approach” และ “Internal 
Model” ส าหรบัความเส่ียงดา้นการตลาด ซึ่งไดร้บัอนุญาตและเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สาขาสามารถด ารงเงินกองทนุข ั้นต  า่ตามขอ้ก  าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยอ้างอิงตาม
หลกัเกณฑ์ “Basel III” เป็นครั้งแรก ซึ่งตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกองทนุในอตัราไม่ต  า่กวา่รอ้ยละ 8.5 
 

ท ัง้น้ีสาขาจะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด ารงเงินกองทนุของสาขา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ภายใน  4 เ ดือน  หลังจาก
วนัส้ินปีผา่นทาง website ของสาขา www.hsbc.co.th ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.  4/2556 
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทนุส าหรบัธนาคารพาณิชย์ลงวนัที ่ 2 พฤษภาคม 2556 

 

8 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
 
 2556  2555 
 เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม  เมื่อทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม 
 (ล้านบาท) 
ในประเทศ            
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ            

กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนา            
ระบบสถาบันการเงนิ 887  12,798 1 13,685  396  42,100  42,496 

ธนาคารพาณิชย์ 210  43,655  43,865  210  31,600  31,810 
สถาบันการเงนิอ่ืนๆ 300  -  300  350  1,699  2,049 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ -  184  184  -  65  65 
หัก รายได้รอตดับัญช ี -  (3)  (3)  -  -  - 

 ค่าเผ ือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3)  (6)  (9)  (3)  (5)  (8) 
รวมในประเทศ 1,394  56,628  58,022  953  75,459  76,412 

 

            

ต่างประเทศ            
เงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 380  196  576  553  -  553 
เงนิยูโร 2  -  2  131  -  131 
เงนิสกลุอ่ืนๆ 33  7  40  44  -  44 
รวมต่างประเทศ 415  203  618  728  -  728 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 1,809  56,831  58,640  1,681  75,459  77,140 
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9 ตราสารอนุพันธ์ 
 

9.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555 มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเ งินตามสัญญาของตราสาร
อนุพนัธ์จัดประเภทตามความเส่ียงไดด้งัน้ี 
 

 31 ธนัวาคม 2556 
 มูลคา่ยุตธิรรม  จ านวนเงินตามสญัญา 

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

อตัราแลกเปล่ียน 25,892  24,016  732,893  274,334  1,007,227 
อตัราดอกเบี้ย 18,041  19,210  986,717  1,566,722  2,553,439 
อ่ืนๆ          
 - ตราสารทนุ 9  -  -  300  300 
 - ตราสารหน้ี -  3  -  300  300 
รวม 43,942  43,229  1,719,610  1,841,656  3,561,266 

 

 31 ธนัวาคม 2555  
 (ปรบัปรุงใหม่) 
 มูลคา่ยุตธิรรม  จ านวนเงินตามสญัญา 

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

อตัราแลกเปล่ียน 14,593  12,900  730,044  245,843  975,887 
อตัราดอกเบี้ย 14,522  16,222  1,339,901  1,462,784  2,802,685 
อ่ืนๆ          
 - ตราสารทนุ 192  -  1,964  276  2,240 
รวม 29,307  29,122  2,071,909  1,708,903  3,780,812 

 
 

 1 มกราคม 2555  
 (ปรบัปรุงใหม่) 
 มูลคา่ยุตธิรรม  จ านวนเงินตามสญัญา 

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

อตัราแลกเปล่ียน 18,696  16,809  684,127  176,104  860,231 
อตัราดอกเบี้ย 17,469  20,387  1,119,806  1,390,698  2,510,504 
อ่ืนๆ          
 - ตราสารทนุ 143  9  865  2,377  3,242 
 - ตราสารหน้ี -  -  4,437  -  4,437 
รวม 36,308  37,205  1,809,235  1,569,179  3,378,414 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สัดส่วนการท  าธุรกรรมตราสารอนุพ ันธ์จ าแบ่งตามประเภทคู่สัญญา โดย
พิจารณาจากจ านวนเงินตามสญัญาประกอบดว้ย  
 
 2556  2555 
 (ร้อยละ) 
คู่สัญญา    
สถาบนัการเงิน 54  55 
บริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39  39 
บคุคลภายนอก 7  6 
รวม 100  100 
 
ในระหวา่งปี 2556 ผูบ้ริหารตดัสินใจเปิดเผยสินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์และหน้ีสินตราสารอนุพ ันธ์ส าหรับรายการ
ระหวา่งส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืนทีเ่ป็นนิตบิคุคลเดียวกนัโดยแสดงเป็นยอดไม่หักกลบกนั เมื่อเปรียบเทียบกบัปี
กอ่นทีแ่สดงยอดสุทธิ 
 

9.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกนัความเสี่ยงในมลูค่ายุติธรรม 
 
สาขาท  าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากมูลคา่ยุตธิรรมของเงินลงทนุในตราสารหน้ีภายใต ้
เงินลงทนุเผือ่ขายซึ่งมีอายุคงเหลือเกนิกวา่ 1 ปี   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และวนัที่ 1 มกราคม 2555 
มูลคา่ยุตธิรรมและจ านวนเงินตามสญัญาของตราสารอนุพนัธ์ถือไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงจากมูลค่ายุติธรรมจ าแนก
ตามประเภทความเส่ียงไดด้งัน้ี 

 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 

   มูลค่า    มูลค่า    มูลค่า 

   ตาม    ตาม    ตาม 

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย์ หน้ีสิน สัญญา  สินทรัพย์ หน้ีสิน สัญญา  สินทรัพย์ หน้ีสิน สัญญา 
 (ล้านบาท) 

อัตราดอกเบ้ีย   -      28    949    -       50 1,149    -      71 1,149 

รวม   -      28    949    -       50 1,149    -      71 1,149 
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10 เงินลงทุนสุทธิ 
 

10.1 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สาขาจัดประเภทเงินลงทนุ มีดงัน้ี 
 
 
 2556  2555 
 มูลคา่ยุตธิรรม  มูลคา่ยุตธิรรม 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนเพือ่ค้า    
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,789  16,077 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 455  493 
รวม  20,244  16,570 
    

เงินลงทุนเผื่อขาย    
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 36,135  38,784 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน -  602 
ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 220  220 
รวม  36,355  39,606 
รวมเงินลงทุนสุทธิ 56,599  56,176 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผื่อขายซึ่งมีมูลค่าตลาดจ านวน 16,586 ล้านบาท (2555: 12,164 
ล้านบาท) ไดด้ ารงเป็นเงินกองทนุตามเกณฑ์ทีก่  าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายซึ่งมีมูลคา่ตลาดจ านวน 2,987 ล้านบาท เ ป็นหลักประกนั
ภายใตส้ญัญาขายโดยมีสญัญาซือ้คนื 
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10.2 ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย มดีังน ี้ 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 

ก าไรจากเงินลงทุน    

ตราสารหน้ี 88  162 
ตราสารทนุ 20  20 

ขาดทุนจากเงินลงทุน    
ตราสารหน้ี (6)  (16) 

รวม 102  166 
หัก ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี (25)  (42) 

สุทธิ 77  124 
 

11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน ีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
 

11.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
    
เงินเบกิเกนิบญัช ี 1,775  974 
เงินให้กูย้ ืม 35,998  27,818 
ต ัว๋เงิน 5,158  5,682 
หัก  รายไดร้อตดับญัช ี (5)  (9) 
รวมเงินให้สินเชือ่สุทธิจากรายไดร้อตดับญัช ี 42,926  34,465 
บวก  ดอกเบี้ยคา้งรบั 108  130 
รวมเงินให้สินเชือ่สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบี้ยคา้งรบั 43,034  34,595 
หัก คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    
 - เงินส ารองข ั้นต  า่ตามเกณฑ์ ธปท.     
 - รายสินเชือ่ (796)  (743) 
 - เงินส ารองส่วนเกนิ (54)  (174) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน ีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 42,184  33,678 
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11.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหน ี ้
 

 2556  2555 

   ตา่ง      ตา่ง   
 ในประเทศ  ประเทศ  รวม  ในประเทศ  ประเทศ  รวม 

 (ล้านบาท) 
เงินบาท 28,261  -  28,261  22,894  -  22,894 
เงินดอลลาร์สหรฐัฯ 11,487  2,938  14,425  11,028  -  11,028 
เงินสกลุอ่ืนๆ 240  -  240  486  57  543 
รวม* 39,988  2,938  42,926  34,408  57  34,465 

 
* เงนิให้สินเชือ่สุทธิจากรายได้รอตดับัญช ี

 

11.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 
 

 2556 
   กล่าวถึง  ต  า่กวา่    สงสยั   
 ปกต ิ  เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั  จะสูญ  รวม 
 (ล้านบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 1,132  -  -  -  -  1,132 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 27,242  213  -  158  235  27,848 
ธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สรา้ง 852  -  -  100  -  952 
การสาธารณปูโภคและบริการ 12,376  191  -  -  -  12,567 
สินเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยั 290  -  -  -  -  290 
อ่ืน ๆ 131  -  1  -  5  137 
รวม* 42,023  404  1  258  240  42,926 

 

* เงนิให้สินเชือ่สุทธิจากรายได้รอตดับัญช ี
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 2555 
   กล่าวถึง  ต  า่กวา่    สงสยั   
 ปกต ิ  เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั  จะสูญ  รวม 
 (ล้านบาท) 
การเกษตรและเหมืองแร่ 112  -  -  -  -  112 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 21,058  445  -  177  247  21,927 
ธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สรา้ง 1,493  57  -  100  -  1,650 
การสาธารณปูโภคและบริการ 10,240  81  -  -  -  10,321 
สินเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยั 310  -  -  -  -  310 
อ่ืน ๆ 134  -  8  -  3  145 
รวม* 33,347  583  8  277  250  34,465 
 
* เงนิให้สินเชือ่สุทธิจากรายได้รอตดับัญช ี

 
11.4 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 2556 

 

เงินให ้
สินเช่ือแก ่
ลูกหน้ีและ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้ 
ในการตัง้คา่เผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

อตัราท่ีใชใ้น 
การตัง้คา่เผ่ือ 

หน้ีสงสัยจะสูญ  
คา่เผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงินส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ์ ธปท.        
- จัดชัน้ปกติ 42,129  40,580  1  405 
- จัดชัน้กลา่วถึงเป็นพเิศษ 406  406  2  8 
- จัดชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 1  1  100  1 
- จัดชัน้สงสัย 258  157  100  157 
- จัดชัน้สงสัยจะสูญ 240  216  100  216 
รวม       787 
เงินส ารองส่วนเกนิ       63 
รวม * 43,034  41,360    850 

* เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ สุทธจิากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ ยค้างรับ  
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 2555 

 

เงินให ้
สินเช่ือแก ่
ลูกหน้ีและ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้ 
ในการตัง้คา่เผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ  

อตัราท่ีใชใ้น 
การตัง้คา่เผ่ือ 
หน้ีสงสัยจะสูญ  

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 สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ ยค้างรับ  
 
11.5 เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สาขามีเงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพ  (“NPLs Gross”)  (รวมสถาบนัการเ งิน ) ตาม
เกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด มีดงัน้ี 
 

 2556 2555 

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ   

เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (ล้านบาท) 499 535 
รวมเงินให้สินเชือ่ใชใ้นการค  านวณอตัราตอ่เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (1) (ล้านบาท) 99,880 110,214 
คดิเป็นอตัรารอ้ยละของเงินให้สินเชือ่ท ัง้ส้ิน(2) 0.50 0.49 
 
(1)  เงินให้สินเช่ือรวมที่ใช้ค านวณเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพได้แก่เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินและเงินให้สินเช่ือแก่

สถาบันการเงิน ซึ่ งแสดงรวมในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  
(2)  ร้อยละของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (“NPLs Gross”) ต่อเงินให้สินเช่ือรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ  
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สาขามีเงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพสุทธิ (“NPLs Net”) (รวมสถาบนัการเ งิน ) ตาม
เกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก  าหนด มีดงัน้ี 
 

 2556 2555 

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพสุทธิ   

เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพสุทธิ (ล้านบาท) 124 10 
รวมเงินให้สินเชือ่ใชใ้นการค  านวณอตัราตอ่เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพสุทธิ (1) (ล้านบาท) 99,504 109,689 
คดิเป็นอตัรารอ้ยละของเงินให้สินเชือ่ท ัง้ส้ิน(2)  0.12 0.01 
 
(1)  เงินให้สินเช่ือรวมที่ใช้ค านวณเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพสุทธิได้แก่เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และเงนิให้สินเช่ือ

แก่สถาบันการเงินซึ่ งแสดงรวมในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ  
 

(2)  ร้อยละของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพสุทธิ (“NPLs Net”) ต่อเงินให้สินเช่ือรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพของสาขาซึ่งไดแ้กสิ่นเชือ่จัดช ั้นต  ่ากว่ามาตรฐาน จัดช ั้นสงสัย 
และจัดช ัน้สงสยัจะสูญไดต้ ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้จ านวน 375 ลา้นบาท (2555: 525 ล้านบาท) 

 

12 ค่าเผื่อหน ีส้งสัยจะสูญ 
 

การเปล่ียนแปลงในคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัเงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 ประกอบดว้ย 
 

 2556 
   กล่าวถึง  ต  า่กวา่    สงสยั   
 ปกต ิ  เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั  จะสูญ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ยอดต้นปี 381  12  8  271  245  917 

หน้ีสงสยัจะสูญ 86  (4)  (7)  (114)  (28)  (67) 
หน้ีสูญตดับญัช ี -  -  -  -  (3)  (3) 
การเปล่ียนแปลงจาก            
   อตัราแลกเปล่ียน -  -  -  -  3  3 
ยอดปลายปี 467  8  1  157  217  850 
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 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) 
การเปล่ียนแปลงจาก            
   อตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (7)  (3)  (10) 
การเปล่ียนแปลงจากการ            
   จัดช ัน้ (5)  2  -  4  (1)  - 
ยอดปลายปี 381  12  8  271  245  917 

 
13 ทรัพย์สินรอการขาย 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทรพัย์สินรอการขายประกอบดว้ย 
 

 2556 
 ยอดตน้ปี  เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย  ยอดปลายปี 
 (ล้านบาท) 
ทรัพย์สินทีไ่ด้จากการช าระหน ี ้        
อสงัหาริมทรพัย์        

- ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 78  -  15  63 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 78  -  15  63 
 

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

- ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 15  63  -  78 
รวมทรัพย์สินรอการขาย 15  63  -  78 
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14 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 

ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2556  ยอดตน้ปี  เพิม่ข้ึน  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  ยอดตน้ปี  คา่เส่ือมราคา  จ าหนา่ย  ยอดปลายปี  31 ธนัวาคม 2556 

 (ล้านบาท) 
ส่วนปรับปรุง                    
    อาคารเชา่ -  317  -  -  317  317  -  -  317  - 
อุปกรณ์ 33  219  19  (34)  204  186  13  (32)  167  37 
รวม 33  536  19  (34)  521  503  13  (32)  484  37 
 

การเปล่ียนแปลงในส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 มลูคา่สุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 
 

ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม 
 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 
 
ราคาทรัพย์สินของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ซ ึ่งตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ  านวนแล้ว  แต่ยังสามารถใชป้ระโยชน์ได้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจ  านวนเงนิรวม 452 ล้านบาท (2555: 469 ล้านบาท) 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  
 

hon002a131a-12t-1 Rev 9 47 

15 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสุทธิ 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ราคาทนุ 909  909 
หัก คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (467)  (452) 
หัก ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (254)  (254) 
สุทธิ 188  203 
 

16 สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชีสุทธิ 
 

สินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชภีายหลงัจากการน ามาหักกลบกนัตามความเหมาะสมได้แสดงใน          
งบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 216  230 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี (34)  (69) 
สุทธิ 182  161 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชใีนระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี  
 

   บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 

ณ วนัที ่   
1 มกราคม 2556  

ก  าไรหรือ
ขาดทนุ  

(หมายเหตุ 37)  
ก  าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2556 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและส ารอง        
   ส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น 43  (4)  -  39 
ส ารองการดอ้ยคา่ 51  (4)  -  47 
อ่ืนๆ 136  (7)  1  130 
รวม 230  (15)  1  216   
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   บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่            

1 มกราคม 2556  
ก  าไรหรือขาดทนุ  
(หมายเหตุ 37)  

ก  าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2556 

 (ล้านบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
เงินลงทนุ 55  (9)  (17)  29 
เงินกูย้ืมและตราสารทางการเงิน 14  (9)  -  5 
รวม 69  (18)  (17)  34 
        

สุทธิ 161  3  18  182 
 

 

   บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่   

1 มกราคม 2555  
ก  าไรหรือขาดทนุ  
(หมายเหตุ 37)  

ก  าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที ่             
31 ธนัวาคม 2555 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและส ารอง        
   ส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น 90  (47)  -  43 
ส ารองการดอ้ยคา่ -  51  -  51 
อ่ืนๆ 123  14  (1)  136 
รวม 213  18  (1)  230 
        

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

สุทธิ 61  117  (17)  161 
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17 การด าเนนิงานที่ยกเลิก 
 

ในระหวา่งปี 2554 ส านักงานใหญไ่ดต้ดัสินใจเสนอขายธุรกจิเพื่อลูกคา้รายย่อยของสาขา  สัญญาการซื้อขายส่วน
หน่ึงของส่วนงานธุรกจิเพื่อลูกคา้รายย่อยท  า ณ วนัที ่20 มกราคม 2555 และเสร็จส้ินวนัที่ 31 มีนาคม 2555 ดังนั้ น
ส่วนงานน้ีไดถู้กจัดเป็นการด าเนินงานทีย่กเลิก ท ัง้น้ีงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จทีน่ ามาแสดงเปรียบเทียบได้ปรับปรุง
โดยแยกการด าเนินงานทีย่กเลิกออกจากการด าเนินงานตอ่เน่ืองแลว้ 
 

ผลการด าเนินงานส่วนงานทีย่กเลิกส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2555 
  (ล้านบาท) 
   
รายไดด้อกเบี้ย  560 
คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย  70 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  490 
   

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ  250 
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ  34 
รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ  216 
   

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ  3,348 
   

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน  4,054 
คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ  (1,569) 
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   50 
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้จากการด าเนนิงานที่ยกเลิก   2,535 
ภาษีเงินได ้  (560) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก  1,975 
 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงานทีย่กเลิกระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

  2555 
  (ล้านบาท) 
   
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน  (3,052) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงิน  10,505 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนนิงานที่ยกเลิก  7,453 
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18 สินทรัพย์อื่น 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
รายไดค้า้งรบั 238  369 
เงินวางหลกัประกนัเรียกโดยธนาคาร 32  1,248 
อ่ืนๆ 46  48 

รวม 316  1,665 
 

19 สินทรัพย์จัดช้ัน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์จัดช ั้นของสาขาตามหลักเ กณฑ์การจัดช ั้นตามเกณฑ์คุณภาพที่
ก  าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อวเิคราะห์เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2556 

   เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและ
ดอกเบี้ยคา้งรบั 

    

   รายการระหวา่ง       

   ธนาคารและ    ทรพัย์สิน   

 เงินลงทนุ  ตลาดเงิน  ลูกคา้  รอการขาย  รวม 

 (ล้านบาท) 

จัดช ัน้ปกต ิ 56,599  57,128  42,129  63  155,919 
จัดช ัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ -  9  406  -  415 
จัดช ัน้ต  า่กวา่มาตรฐาน -  -  1  -  1 
จัดช ัน้สงสยั -  -  258  -  258 
จัดช ัน้สงสยัจะสูญ -  -  240  -  240 

รวม 56,599  57,137  43,034  63  156,833 
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 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 
รวม 56,176  75,814  34,595  78  166,663 
 

เงินลงทนุแสดงมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เงินลงทุนที่ถูกจัดช ั้นเ ป็นช ั้นสงสัยจะสูญตาม
นิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงเป็นขาดทนุที่ย ังไม่ได้รับรู้จากการปรับมูลค่าเ ป็นจ านวน  3 ล้านบาท 
(2555:  5 ล้านบาท) 
 

20 เงินรับฝาก 
 

20.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
จ่ายคนืเมื่อทวงถาม 9,845  10,149 
ออมทรพัย์ 53,826  66,217 
จ่ายคนืเมื่อส้ินระยะเวลา    
- ไม่ถึง 6 เดือน 20,325  18,247 
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 216  942 
- 1 ปี ขึ้นไป -  17 
รวม 84,212  95,572 
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20.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก 
 

 2556  2555 
 ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม  ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม 
 (ล้านบาท) 
เงินบาท 60,592  1,060  61,652  76,140  1,719  77,859 
เงินดอลลาร์สหรฐั 19,688  959  20,647  11,157  1,191  12,348 
เงินสกลุอ่ืนๆ 1,788  125  1,913  3,841  1,524  5,365 
รวม 82,068  2,144  84,212  91,138  4,434  95,572 

 

21 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน ีส้ิน) 
 
 2556  2555 
 เมื่อ 

ทวงถาม 
 มี 

ระยะเวลา 
  

รวม 
 เมื่อ 

ทวงถาม 
 มี 

ระยะเวลา 
  

รวม 
 (ล้านบาท) 
ในประเทศ            
ธนาคารพาณิชย์ 11  3,300  3,311  4  3,300  3,304 
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจ -  -  -  -  890  890 
บริษัทเงนิทุน บริษัทหลักทรัพย์ 
   และบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

 
1,627 

  
3,200 

  
4,827 

  
699 

  
3,200 

  
3,899 

สถาบันการเงนิอ่ืนๆ* 384  -  384  316  -  316 

รวมในประเทศ 2,022  6,500  8,522  1,019  7,390  8,409 

            

ต่างประเทศ            
เงนิดอลลาร์สหรัฐฯ 3  -  3  -  -  - 
เงนิสกลุอ่ืนๆ 4,481  -  4,481  6,438  -  6,438 

รวมต่างประเทศ 4,484  -  4,484  6,438  -  6,438 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 6,506  6,500  13,006  7,457  7,390  14,847 

 
* สถาบันการเงินอื่นหมายถึงสถาบันการเงินที่อย ูภ่ายใต้พรบ.ดอกเบี้ ยให้ก ู้ยมืของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ปรากฏข้างต้น เช่น 

บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ์บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย ์ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และสหกรณ์ยเูนี่ยน 
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22 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
 

 2556  2555 
 ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม  ในประเทศ  ตา่งประเทศ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ต ัว๋แลกเงิน 91  -  91  2,243  -  2,243 
ต ัว๋เงินอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 14,459  -  14,459  13,796  -  13,796 
รวม 14,550  -  14,550  16,039  -  16,039 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้ืมท ัง้หมดเป็นเงินบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  1.73 ถึงร้อยละ  2.98 ต่อปี (2555:  
อัตราร้อยละ 0.5 ถึง ร้อยละ 3.15 ต่อปี) 
 

23 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบั    
 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    
- การจ่ายคา่ตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมายและ    

เงินเพิ่มพิเศษจากการเกษียณอายุ 140  117 
 

 2556  2555 

 (ล้านบาท) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    
- การจ่ายคา่ตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมายและ    

เงินเพิ่มพิเศษจากการเกษียณอายุ 16  129 
    
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการ    

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทีร่บัรูร้ะหวา่งปี 7  3 
รวม 23  132 
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สาขาจัดการโครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดทีไ่ม่ไดจ้ัดให้มีกองทุน ตามข ้อก  าหนดของพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแกพ่นักงานตามสิทธิและอายุงาน  
 

การจ่ายค่าตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมาย  
 

ภายใตโ้ครงการน้ี พนักงานมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมายเป็นเงินเทา่กบัเ งินเ ดือน สุดทา้ยต ั้งแต ่
30 วนั ถึง 300 วนั ซึ่งจะไดร้บั ณ วนัทีเ่กษียณหรือการลาออกกอ่นการเกษียณ 
 

การจ่ายบ  านาญ 
 

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

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี    
 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
    
มูลคา่ปัจจุบนัของการผูกพนัทีไ่ม่ไดจ้ัดให้มีกองทนุ 140  117 
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 140  117 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่ก  าหนดไว ้
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่1 มกราคม 117  145 
คา่ใชจ่้ายทีร่บัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ    
   ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 12  13 
   ตน้ทนุดอกเบี้ยของภาระผูกพนั 4  4 
   ขาดทนุจากการลดขนาดโครงการ -  112 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี -  (160) 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   รบัรูข้าดทนุในก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 7  3 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 140  117 
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คา่ใชจ่้ายทีร่บัรูใ้นก  าไรหรือขาดทนุ 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ    
   -  คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 16  17 
ก  าไรจากการด าเนินงานทีย่กเลิก -  112 
รวม 16  129 
 

ขาดทนุจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีร่บัรูใ้นงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (สุทธิจากภาษีเ งิน
ไดร้อการตดับญัช)ี 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่1 มกราคม 7  4 
รบัรูใ้นระหวา่งปี 5  3 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 12  7 
 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน 
 

 2556  2555 
 (ร้อยละ) 
อตัราคดิลด 4.2  3.8 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 3-12  2-12 
อตัราเงินเฟ้อ 3.0  3.5 
 

ขอ้สมมตเิกีย่วกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิตทิีเ่ผยแพร่ท ัว่ไปและตารางมรณะของประเทศไทยปี 
2551  
 

24 ประมาณการหนีส้ิน 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่1 มกราคม 308  - 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น (ใชไ้ป) (90)  308 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 218  308 
 

รายการขา้งตน้ประกอบดว้ย การปรบัโครงสรา้งประมาณการหน้ีสินทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายกลุ่มธุรกจิเพื่อลูกคา้รายย่อย  
และรวมถึงประมาณการหน้ีสินส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นดว้ย 
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25 หนีส้ินอื่น 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 101  133 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 523  649 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 210  391 
เงินวางหลกัประกนัเรียกโดยธนาคาร 3,850  535 
อ่ืนๆ 1,355  1,677 
รวม 6,039  3,385 
 

26 ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกดิขึ้น 
 

 2556  2555 
   เงินตรา      เงินตรา   
 เงินบาท  ตา่งประเทศ  รวม  เงินบาท  ตา่งประเทศ  รวม 
 (ล้านบาท) 
การค  ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 1  995  996  1  248  249 
การค  ้าประกนัอ่ืนๆ 13,606  9,612  23,218  12,370  10,552  22,922 
ภาระตามต ัว๋แลกเงินคา่สินคา้เขา้            
   ทีย่งัไม่ครบก  าหนด -  1,816  1,816  2  1,902  1,904 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต -  1,911  1,911  1  1,377  1,378 
วงเงินเบกิเกนิบญัชแีละวงเงิน            
   สินเชือ่อ่ืนทีลู่กคา้ยงัไม่ไดถ้อน 50,338  21,912  72,250  52,909  17,131  70,040 
รวม 63,945  36,246  100,191  65,283  31,210  96,493 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 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 
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ภาระผูกพนัสัญญาเช่าระยะยาว 

 

   2556 
   (ล้านบาท) 

ประเภทของสญัญาเชา่ อายุสญัญาคงเหลือ   
สญัญาเชา่อาคารและสญัญาบริการ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2559  14 
สญัญาเชา่ยานพาหนะ 1 มกราคม 2557 - 25 กมุภาพนัธ์ 2559  9 
สญัญาเชา่อุปกรณ์ 1 มกราคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2558  9 
   32 
 

   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 

 
27 บคุคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจัดท  างบการเงิน บคุคลหรือกจิการเป็นบคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบัสาขา หากสาขามี
อ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัท ัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการใน
การตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือสาขาอยู่ภายใตก้ารควบคุมเ ดียวกนั หรืออยู่ภายใต ้
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกจิการนั้น รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกจิการ 

 
ความสมัพนัธ์ทีม่ีกบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ/บคุคล ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั ประเทศไทย บคุคลผูซ้ึ่งมีอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตอ่

การวางแผน สัง่การและควบคมุกจิการต่างๆ ของ
สาขาไม่วา่ทางตรงและทางออ้มท ัง้น้ีรวมกจิการของ
สาขา (ไม่วา่จะท  าหน้าทีใ่นระดบับริหารหรือไม่) 
ประกอบดว้ย 

  - Chief Executive Officer 
  - Chief Financial Officer 
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ช่ือกจิการ/บคุคล ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
  - Chief Operating Officer 
  - Chief Risk Officer 
  - Head of Global Market 

  - Head of Global Banking 
  - Head of Commercial Banking 
  - Head of Legal and Compliance 
  - Head of Communications 
  - Head of Human Resources 
HSBC Holdings Plc. องักฤษ บริษทัใหญใ่นล าดบัสูงสุด  
The Hongkong and Shanghai Banking ฮ่องกง ส านักงานใหญแ่ละสาขาอ่ืน 
   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 Canada แคนาดา บริษทัย่อยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Bank Mauritius Limited มอริเชยีส บริษทัย่อยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Bank (Vietnam) Limited เวยีดนาม บริษทัย่อยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Bank Australia Limited ออสเตรเลีย บริษทัย่อยของ The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 
HSBC Bank Malaysia Berhad มาเลเซยี บริษทัย่อยของ The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 
HSBC Bank (China) Company Limited สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 
บริษทัย่อยของ The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank (Taiwan) Limited ไตห้วนั บริษทัย่อยของ The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

Hang Seng Bank Limited ฮ่องกง บริษทัย่อยของ The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 
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นโยบายในการก  าหนดราคาสามารถสรุปได้ดงัน้ี 
 

รายการ นโยบายก าหนดราคา 
ดอกเบี้ย อตัราตลาด 
การให้บริการ ราคาทีต่กลงกนัในสญัญา 
ตราสารอนุพนัธ์ ราคาตลาด 
 

รายการทีส่  าคญักบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัแตล่ะปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 สรุปได้
ดงัน้ี 
 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
HBAP    
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 95  105 
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกูย้ืมจากสาขาอ่ืนในตา่งประเทศ 20  21 
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 42  30 
รายไดอ่ื้น 2  8 
คา่ใชจ่้ายปันส่วนจากส านักงานใหญ  ่ 435  739 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 24  43 
    
กลุ่มบริษทั เอชเอสบซีี    
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 64  56 
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกูย้ืมจากสาขาอ่ืนในตา่งประเทศ 1  1 
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 39  26 
รายไดอ่ื้น -  1 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 22  23 
    
ผู้บริหารส าคัญ    
คา่ตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 163  146 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7  12 
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 16  5 
รวม 186  163 
 

สาขาไม่ไดจ่้ายผลประโยชน์แกผู่บ้ริหารคนส าคญันอกเหนือไปจากการจ่ายเงินเดือนและโบนัสตามปกตขิองสาขา  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  
 

hon002a131a-12t-1 Rev 9 60 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือทีส่  าคญักบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บญัชีกบัส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ    
HBAP    
บญัช ี- Nostro  (2)  (56) 
บญัช ี- Vostro  440  828 
เงินกูย้ืม 16,900  13,325 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 468  730 
เจ้าหน้ีอ่ืน 28  - 
ลูกหน้ีอ่ืน (1)  (32) 
รวม 17,833  14,795 

    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)    
กลุ่มบริษทั เอชเอสบซีี    
HSBC Bank USA, N.A. 380  553 
HSBC Bank Plc. 12  141 
HSBC Bank Australia Limited 18  9 
HSBC Bank Canada -  6 
HSBC Bank Malaysia Berhad 1  1 
HSBC Bank (China) Company Limited -  1 
รวม 411  711 
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 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)    
กลุ่มบริษทั เอชเอสบซีี    
HSBC Bank USA, N.A. 219  290 
HSBC Bank Plc. 67  76 
HSBC Private Banking Holdings (Suisse) S.A. 44  586 
HSBC Bank Malaysia Berhad 73  263 
HSBC Bank (Vietnam) Limited -  200 
HSBC Bank Australia Limited 2  201 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 9  186 
HSBC Bank (Taiwan) Limited 131  4 
Hang Seng Bank Limited 36  43 
อ่ืนๆ 31  69 
รวม 612  1,918 
 

สาขามีธุรกรรมทางดา้นการบริหารเ งิน ซึ่งรวมท ั้งสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนเ งินตรา
ตา่งประเทศและสญัญาซือ้ขายสิทธิกบักลุ่มบริษทั เอชเอสบซี ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียง 

 

สัญญาส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก) สัญญาบริการ 
 

สาขาท  าสญัญากบัส านักงานใหญใ่นการวา่จ้างการบริหารและบริการอ่ืนๆ จากส านักงานใหญ ่คา่ธรรมเ นียมคา้งจ่าย
ทีส่าขาตอ้งจ่ายแกส่ านักงานใหญอ่ยู่ภายใตส้ญัญาบริการภายใตเ้กณฑ์การปันส่วนคา่ใชจ่้ายจริงทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

(ข) สัญญาจ้างบุคลากรภายนอก 
 

สาขาเขา้ท  าสญัญากบับริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการวา่จ้างให้ด าเนินธุรกรรมของสาขา การประมวลผลทางการเ งินและ
การให้บริการสนับสนุนสารสนเทศ  ท ัง้น้ีอตัราคา่ธรรมเนียมเรียกเกบ็โดยใชอ้ตัราตลาด 
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28 ฐานะและผลการด าเนนิงานที่ส าคัญจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
 

 สาขาไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศ
และตา่งประเทศไวใ้นงบการเงินน้ี เน่ืองจากสาขาด าเนินธุรกจิในส่วนงานธุรกรรมในประเทศเทา่นั้น 
 

29 รายได้ดอกเบีย้ 
 
 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,163  2,431 
เงินลงทนุและรายการเพื่อคา้ 360  680 
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 1,142  1,202 
เงินให้สินเชือ่ 1,051  1,093 
รวมรายได้ดอกเบีย้ 4,716  5,406 

 
30 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
เงินรบัฝาก 954  918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 284  411 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 444  447 
เงินกูย้ืม 681  966 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 2,363  2,742 
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31 รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ    
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค  ้าประกนั 104  95 
- บริการโอนเงินและเรียกเกบ็เงิน 309  265 
- การจัดจ าหน่ายหลกัทรพัย์ คา่ธรรมเนียมการจัดการ และบริการทีป่รึกษา 88  76 
- การดูแลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์ 321  283 
- อ่ืนๆ 120  163 
รวม 942  882 
    
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ    
- บริการการโอนเงินและเรียกเกบ็เงิน 42  48 
- อ่ืนๆ 164  122 
รวม 206  170 
สุทธิ 736  712 

 
32 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ก  าไรจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ    
- เงินตราตา่งประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน  1,440  1,097 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี้ย 240  824 
- ตราสารหน้ี 402  209 
รวม 2,082  2,130 
ก  าไรจากรายการป้องกนัความเส่ียง 1  2 
รวม 2,083  2,132 
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33 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ก  าไรจากการขายเงินลงทนุเผือ่ขาย 34  - 
รวม 34  - 
 

34 หนีสู้ญ หน ีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
กลบัรายการเงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ี  (67)  (287) 
ส ารองส าหรบัหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น  -  22 
รวม (67)  (265) 
 

35 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน 
 

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
คา่แรง เงินเดือน และโบนัส 848  683 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีก่  าหนดไว ้ 16  15 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินทีก่  าหนดไว ้ 45  32 
อ่ืนๆ 119  114 
รวม 1,028  844 

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

 2556  2555 
 (ล้านบาท) 
คา่ใชจ่้ายปันส่วนจากส านักงานใหญ  ่ 233  194 
อ่ืน ๆ 243  413 
รวม 476  607 

 
37 ภาษเีงินได้ 

 

 ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 หมายเหตุ 2556  2555 
  (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบนั     
ส าหรบัปีปัจจุบนั  687  1,591 
ภาษีปีกอ่นๆ ทีบ่นัทกึสูงไป  (46)  (132) 
  641  1,459 

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งช ัว่คราว 16 (3)  (147) 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัช ี 16 -  30 
รวมภาษเีงินได้  638  1,342 
     

จัดสรรไปยัง     
 - ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานตอ่เน่ือง  638  782 

 - ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานทีย่กเลิก  -  560 
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ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 2556  2555 
   รายได ้      รายได ้   
 กอ่นภาษี  (คา่ใชจ่้าย)  สุทธิจาก  กอ่นภาษี  (คา่ใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
 (ล้านบาท) 
            
เงินลงทุนเผ่ือขาย (64)  17  (47)  118  (16)  102 
ขาดทุนจากการประมาณการ            
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (7)  2  (5)  (3)  -  (3) 

อ่ืนๆ (2)  -  (2)  8  (2)  6 
รวม (73)  19  (54)  123  (18)  105 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 2556  2555 
 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 (ล้านบาท)  อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 
 (ล้านบาท) 

ก  าไรกอ่นภาษีเงินได ้   3,372    6,204 
จ านวนภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษี
เงินได ้

 
20.0 

  
674  23.0  1,426 

คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 0.3  10  0.3  18 
การลดอตัราภาษีเงินได ้        
- รอการตดับญัช ี -  -  0.5  30 
ภาษีปีกอ่นๆ ทีบ่นัทกึสูงไป (1.4)  (46)  (2.1)   (132) 
รวม 18.9  638  21.7  1,342 
การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล  
 

พระราชกฤษฎกีาตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเ 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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38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

สาขายงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเ งินที่ปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี เ น่ืองจากย ังไม่มีการบงัคบัใช ้  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รบัปรุงใหม่ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของสาขา และก  าหนดให้ถือปฏิบตัิ
กบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่ 1 มกราคม ในปีดงัตอ่ไปน้ี  
 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

ปีทีม่ีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 7 (ปรบัปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 18 (ปรบัปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 19 (ปรบัปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557 
มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 21 (ปรบัปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน      

เงินตราตา่งประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 36 (ปรบัปรุง 2555) การดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ 2557 
มาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 38 (ปรบัปรุง 2555) สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 2557 

 
ผูบ้ริหารคาดวา่จะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รบัปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือ
ปฏบิตั ิโดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งินที่
ปรบัปรุงใหม่ดงักล่าวตอ่งบการเงินของสาขา ซึ่งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่องบการเ งินในงวดที่ถือ
ปฏบิตั ิ
 
 


