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พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็น

นิตบุิคคลเดยีวกนั

หนีสิ้น

เงินรับฝาก 15 130,696,847 114,102,806

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 16, 22 14,639,433 18,880,918

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,190,895 3,177,831

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ 3,030,804 7,075,029

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 7 47,041,198 39,284,689

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 17 16,159,170 15,492,767

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 196,648 172,987

ประมาณการหน้ีสิน 19 173,148 192,565

หน้ีสินอ่ืน  20 8,656,221 4,448,565

รวมหนีสิ้น 222,784,364 202,828,157

ส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิตบุิคคลเดยีวกนั

เงินทุนสุทธิเพ่ือด ารงสินทรัพยต์ามกฎหมาย 5 20,100,000 18,750,000

บญัชีกบัส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็น

นิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ 22 14,185,571 7,166,579

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืน

ท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 164,741 188,087

ก าไรสะสม 2,874,920 2,163,087

รวมส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิตบุิคคลเดยีวกนั 37,325,232 28,267,753

รวมหนีสิ้นและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็น

นิตบุิคคลเดยีวกนั 260,109,596 231,095,910

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

รายไดด้อกเบ้ีย 22, 25 4,145,900 4,427,293
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 22, 26 1,767,323 1,984,707

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,378,577 2,442,586
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 936,598 912,215
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 189,065 171,240

รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 22, 27 747,533 740,975
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 28 1,771,102 1,475,750
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 29 57,889 3,507
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 22 4,020 57,594

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 4,959,121 4,720,412

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอืน่ ๆ
  คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 23, 31 1,220,957 1,136,861
  คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 397,810 376,559
  คา่ภาษีอากร 72,105 59,815
  คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ 22, 32 527,255 518,637

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอืน่ ๆ 2,218,127 2,091,872

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 30 165,134 198,259

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษเีงินได้ 2,575,860 2,430,281
ภาษีเงินได้ 33 514,027 502,119

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2,061,833 1,928,162

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (26,520) 65,270
   ส ารองอ่ืน 6,804 7,432
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับ
     รายการท่ีจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 5,304 (8,441)
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 (11,167) (31,777)
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับ
     รายการท่ีไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 33 2,233 6,355

รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (23,346) 38,839

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,038,487 1,967,001

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั สำขำกรุงเทพฯ
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิตบุิคคลเดยีวกนั

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เงนิลงทุนสุทธิเพือ่ บัญชีกับส านักงานใหญ่
ด ารงสินทรัพย์ และสาขาอืน่ที่เป็น ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า
ตามกฎหมาย นิตบุิคคลเดยีวกันสุทธิ เงนิลงทุนเผือ่ขาย ส ารองอืน่ ก าไรสะสม รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 16,000,000 17,833,034 77,190 72,058 2,984,925 36,967,207
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก ำไรสุทธิ - - - - 1,928,162 1,928,162
   ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
     ก  ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย - สุทธิจำกภำษีเงินได้ - - 56,829 - - 56,829
     ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - สุทธิจำกภำษีเงินได้ - - - (25,422) - (25,422)
     อ่ืนๆ - สุทธิจำกภำษีเงินได้ - - - 7,432 - 7,432

   รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 56,829 (17,990) - 38,839

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - 56,829 (17,990) 1,928,162 1,967,001
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินทุน 2,750,000 - - - - 2,750,000
กำรเปล่ียนแปลงบญัชีกบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั - (10,666,455) - - - (10,666,455)
กำรจ ำหน่ำยก ำไรไปส ำนกังำนใหญ่ - - - - (2,750,000) (2,750,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 18,750,000 7,166,579 134,019 54,068 2,163,087 28,267,753

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 18,750,000 7,166,579 134,019 54,068 2,163,087 28,267,753
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก ำไรสุทธิ - - - - 2,061,833 2,061,833
   ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
     ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย - สุทธิจำกภำษีเงินได้ - - (21,216) - - (21,216)
     ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - สุทธิจำกภำษีเงินได้ - - - (8,934) - (8,934)
     อ่ืนๆ - สุทธิจำกภำษีเงินได้ - - - 6,804 - 6,804

   รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - (21,216) (2,130) - (23,346)

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี - - (21,216) (2,130) 2,061,833 2,038,487
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินทุน 1,350,000 - - - - 1,350,000
กำรเปล่ียนแปลงบญัชีกบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั - 7,018,992 - - - 7,018,992
กำรจ ำหน่ำยก ำไรไปส ำนกังำนใหญ่ - - - - (1,350,000) (1,350,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 20,100,000 14,185,571 112,803 51,938 2,874,920 37,325,232

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของส านักงานใหญ่และ
สาขาอืน่ทีเ่ป็นนิติบุคคลเดยีวกนั
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 2,575,860 2,430,281

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อน

     ภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน

คำ่เส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 28,509 28,275

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 165,134 198,259

ก ำไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจำกกำรปรับมลูคำ่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ (376,185) (247,509)

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (184) (233)

ขำดทุน (ก ำไร) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำต่ำงประเทศ 1,128,305 (185,210)

(ก ำไร) ขำดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ (1,141,875) 1,349,235

ประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 118 -

ส ำรองอ่ืนเพ่ิมข้ึน 158 571

รำยไดด้อกเบ้ียสุทธิ (2,378,577) (2,442,586)

เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,201,745                4,384,398                

เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (1,781,406) (2,004,201)

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (44,899) (450,022)

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

     และหน้ีสินด ำเนินงำน 2,376,703 3,061,258

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 5,831,395 5,310,375

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ (8,269,551) 5,648,956

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (13,115,907) (15,198,541)

ทรัพยสิ์นรอกำรขำย - 63,110

สินทรัพยอ่ื์น (1,298,091) (92,811)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝำก 14,925,486 30,040,658

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน (4,243,341) 5,877,088

หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม (986,935) (641,924)

ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 666,404 942,745

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 12,493 1,256

ประมำณกำรหน้ีสิน (19,534) (23,597)

หน้ีสินอ่ืน 3,852,377                (1,574,999)              

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (268,501) 33,413,574

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยเพ่ิมข้ึน (6,754,489) (22,725,788)

เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออุปกรณ์ (13,522) (11,855)

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1,812 233

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (6,766,199) (22,737,410)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

บญัชีกบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,018,992 (10,666,455)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 7,018,992 (10,666,455)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้สุทธิ (15,708) 9,709

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 66,090 56,381

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดส้ินปี 50,382 66,090

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เงินทุนสุทธิเพ่ือด ำรงสินทรัพยต์ำมกฎหมำยโอนจำกก ำไรสะสม

   จำกกำรจ ำหน่ำยก ำไรไปส ำนกังำนใหญ่ 1,350,000 2,750,000

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 

4 มูลค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน 

5 การด ารงเงินกองทนุ 

6 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 

7 ตราสารอนุพนัธ์ 

8 เงินลงทนุสุทธิ 

9 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 

10 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

11 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารสุทธิ 

12 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 

13 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 

14 สินทรัพยจ์ดัชั้น 

15 เงินรับฝาก 

16 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

17 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 

18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

19 ประมาณการหน้ีสิน 

20 หน้ีสินอ่ืน 

21 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั 

22 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

23 ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ  านาจในการจดัการ 

24 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

25 รายไดด้อกเบ้ีย 

26 ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 

27 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

28 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่คา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

29 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

30 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

31 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

32 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

33 ภาษีเงินได ้  
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั สาขากรุงเทพฯ (“สาขา”) มีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4   
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 
ส านักงานใหญ่ของสาขาคือ ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“ส านักงานใหญ่”) ซ่ึงจดทะเบียนในเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง ซ่ึงเป็นนิติบุคคลประเภทจ ากดัหน้ีสิน 
 
สาขาประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์โดยใหบ้ริการทุกประเภทแก่ลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั  
 
งบการเงินของสาขาฉบบัน้ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารของสาขาของธนาคาร เพื่อใหเ้ผยแพร่ไดเ้ม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ี สนส. 21/2558 เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงิน
ของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
งบการเงินของสาขาไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการท่ี
เปิดเผยในนโยบายการบญัชีดา้นล่าง 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของสาขาไปถือปฏิบติั   
และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 

 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้หรือความ
แตกต่างในการตีความระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสาขา 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อสาขา มีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้ก าหนดให้กิจการ
จดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยู่ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจดัประเภท
รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใด
จะแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัได้แก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน 
“ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ” ทนัที ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่
สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมี
การเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาการ
ใหบ้ริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบัสาขา เน่ืองจากสาขารับรู้ผลก าไรและขาดทุน
จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและต้นทุนบริการในอตดีตตามการเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานฉบบัน้ีอยูก่่อนแลว้  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ ้ าซ้อนของค านิยาม
ของมูลค่ายติุธรรม โดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของสาขา 
ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงสาขาไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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2  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสาขา (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญั  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตน้ทุนการกูยื้ม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
   (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก 
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2  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สาขาไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมา 
ถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้  าหนดให้มีความชัดเจนข้ึน
เก่ียวกับการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใช้วิธีการ 
ตีราคาใหม่ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติั
ทางบญัชีส าหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน การ
ปรับปรุงดงักล่าวใหค้วามแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ได้รวมกิจการท่ีให้บริการด้านผูบ้ริหารส าคัญแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่ส านักงานใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  
ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ้่ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล าดบั
ชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้ าหนดให้ชัดเจนข้ึน เก่ียวกบัการปรับ
ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการตีราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ไดก้ าหนดค านิยาม
ให้ชัดเจนข้ึน ส าหรับ “เง่ือนไขการได้รับสิทธ์ิ” และ ก าหนดค านิยามแยกกันระหว่าง “เง่ือนไขผลงาน” และ 
“เง่ือนไขการบริการ” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมไดก้ าหนดให้ชัดเจนข้ึน 
เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมลูค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มใหป้ฏิบติัใชก้บัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทาง
การเงิน 
 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส าคญัต่อธนาคาร  
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2  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 
2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของสาขาถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักท่ีสาขา
ด าเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) ซ่ึงคือเงินบาท 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ 
จ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
2.4 เงินสด 

 
เงินสดประกอบดว้ยเงินสดในมือ  และเงินสดระหวา่งเรียกเกบ็ 
 

2.5 เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ซ่ึงสาขาตั้งใจจะถือไวเ้ป็นระยะเวลาส้ันเพื่อหา
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจ์ดัประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้และแสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทนุ
จากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงสาขาตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  เงินลงทุนท่ีจะถือ
จนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบั
มูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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2  นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.5 เงินลงทุน (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน (ต่อ) 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้น
ครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน
บนัทึกโดยตรงในส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่าง
จากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
สะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณี 
ท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
การรับรู้รายการ 
 
สาขารับรู้รายการ และตดัรายการเงินลงทุนในงบการเงินดว้ยวิธีตามวนัช าระรายการ (settlement date method) 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี และรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัจะถูก
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีสาขาจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงั
ถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้
 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีไดแ้ก่เงินใหกู้ยื้มท่ีสาขาเป็นผูใ้หสิ้นเช่ือโดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อขายในระยะเวลาอนัส้ันและไม่ได้
จดัประเภทเป็นสินทรัพยเ์พื่อคา้ ทั้งน้ีสาขาจะรับรู้เงินให้สินเช่ือเม่ือลูกหน้ีไดรั้บเงิน  สาขารับรู้เงินให้สินเช่ือเม่ือเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการนั้นๆ  และวดัค่าภายหลงัดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
2.7 ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 

 
สาขาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่าจ านวนท่ีคาดวา่จะเสียหายจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ผลเสียหายน้ีประมาณข้ึน
จากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (ซ่ึงรวมมูลค่าของหลกัประกนัของลูกหน้ี) 
โดยใชอ้ตัราคิดลดซ่ึงค านึงถึงความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต ่า โดยให้ตั้งข้ึนในอตัราร้อยละท่ี
แตกต่างกนัส าหรับหน้ีจดัชั้นแต่ละประเภท โดยให้พิจารณารวมถึงมูลค่าของหลกัประกนัในหน้ีจดัชั้นดว้ย หลกัเกณฑ์ท่ี
ส าคญัในการจดัชั้นหน้ีคือระยะเวลาท่ีคา้งช าระ สาขาไดใ้ชแ้นวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าวเป็นเกณฑ์ขั้นต ่า
ส าหรับการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีเป็น 6 ประเภท โดยหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัในการจดัชั้นหน้ี
คือระยะเวลาคา้งช าระ ส าหรับหน้ีจดัชั้นปกติ และจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขั้นต ่าตามอตัรา
ร้อยละท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดโดยพิจารณามูลค่าหลกัประกนั ซ่ึงมูลค่าหลกัประกนัท่ีใช้ข้ึนอยู่กบัประเภทของ
หลกัประกนัและวนัท่ีมีการประเมินราคาล่าสุดซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่วนหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชั้น
สงสัย และจดัชั้นสงสัยจะสูญค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีคงคา้งตาม
บญัชีกบัมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่
จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนัซ่ึงเป็นไปตามวิธีการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่มในระหวา่งปี บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน  
 
การตดับญัชีลูกหน้ีแต่ละรายเป็นหน้ีสูญหรือหน้ีสูญไดรั้บคืนจะบนัทึกเพิ่มหรือลดจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.8 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 
 
สาขาจดัประเภทหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาไวเ้ป็นหน้ีจดัชั้นปกติเม่ือมีหลกัฐานวา่ลกูหน้ีสามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี โดยเกณฑข์ั้นต ่าลูกหน้ีจะตอ้งช าระติดต่อกนัเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 3 งวดการช าระหน้ี
จึงจะจดัชั้นใหม่ได ้
 

2.9 ทรัพย์สินรอการขาย 
 
ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงดว้ยมูลหน้ีทางบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมาหรือราคาตลาดล่าสุดท่ีต ่ากวา่ ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายรับรู้
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายเม่ือมีการจ าหน่าย   
 

2.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของสาขา 
 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 
ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบหลกัของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของรายการนั้น โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีสาขาจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น  และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุน 
ท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

18 

2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 8 ปี 
อุปกรณ์ 3 - 7 ปี 

 
สาขาไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีสาขาซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ้่ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปี
เปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ 5 ปี 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนอย่างทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

2.12 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 
 
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าตดัจ าหน่าย
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายสัุญญาเช่า 28 ปี 
 

2.13 การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบัญชีของสาขาไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี 
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัและ 
มีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ี
เป็นนิติบุคคลเดียวกนั และมีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนสะสมซ่ึงเคยบนัทึกโดยตรงในส่วน
ของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนั
ของสินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.13 การด้อยค่า (ต่อ) 
 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดและลูกหน้ีท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตาม
สัญญาเดิม ส าหรับลูกหน้ีระยะส้ันไม่มีการคิดลด 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินประเภทหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้
สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย ์
ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนใหร้วมกบัหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั และการ
เพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึก
โดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ี 
ท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณ
การท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
ตราสารอนุพันธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย 
และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน ตราสาร
อนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้รายการคร้ังแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา (วนัท่ีท ารายการ) 
และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที  อยา่งไรกต็ามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขซ่ึงมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการ
ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการป้องกนัความเส่ียง 
 
ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทเป็นสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เม่ือมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกและจดัเป็นหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 
เม่ือมูลค่ายติุธรรมเป็นลบในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
สาขาจะถือวา่ตราสารอนุพนัธ์เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงเม่ือ (1) เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้แลว้ หรือภาระผกูพนัแน่นอน (การป้องกนัความเส่ียงจากมูลค่ายติุธรรม) หรือ 
(2) เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสด ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้แลว้ หรือรายการท่ีมีความเป็นไปได้
สูงท่ีจะเกิดข้ึน (การป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสด)  ทั้งน้ีการบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะใช้ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ี
ใช้ส าหรับป้องกนัความเส่ียงจากมูลค่ายุติธรรมหรือการป้องกันความเส่ียงจากกระแสเงินสดเม่ือเขา้เง่ือนไขการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงจากมูลค่ายติุธรรม 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการป้องกนัความเส่ียงจากมูลค่ายติุธรรมจะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน พร้อมกนักบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 
หากการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ผลกระทบไดป้รับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ี
มีการป้องกันความเส่ียงจะถูกตดัจ าหน่ายเข้าก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

2.14 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
การป้องกันความเส่ียงจากกระแสเงินสด 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผลของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการป้องกนัความเส่ียง
จากกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  ส่วนก าไรหรือขาดทุนส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
 
ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกตดัจ าหน่ายเขา้ก าไรหรือขาดทุนในงวดการบญัชีท่ี
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 
 
การระงับรับรู้การบัญชีส าหรับการป้องกันความเส่ียง 
 
หากเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงหมดอายหุรือถูกขาย หรือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนของเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซ่ึงรับรู้ในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืน 
ท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัยงัคงแสดงในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัจนกระทั่งถึงวนัท่ี
รายการในอนาคตจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ หากคาดวา่รายการในอนาคตจะไมเ่กิดข้ึนแลว้ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงซ่ึงรับรู้ในส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนัจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
2.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
 
สาขาไดจ้ดัโครงการผลประโยชน์พนกังานหลายโครงการมีดงัน้ี 
 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
ส าหรับโครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไวน้ั้นเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานซ่ึงสาขาจ่ายเงินสมทบเป็นจ านวน
เงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนั
โดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหส้าขา 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 
2.15 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน  
ภาระผกูพนัสุทธิของสาขาจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและในปีก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบ
ก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของสาขาและมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะจ่าย  
การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
สาขารับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
แผนการให้หลักทรัพย์แก่พนักงาน 
 
สาขาจะใหหุ้น้ของ HSBC Holdings Plc. ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของส านักงานใหญ่เป็นรางวลัแก่พนักงานของ
สาขา โดยตน้ทุนของหุน้ดงักล่าวจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาจนถึงวนัท่ีพนกังานมีสิทธิไดรั้บหุน้  
 
ส าหรับโครงการให้สิทธิแก่พนักงานในการซ้ือหุ้น มูลค่ายุติธรรมของสิทธิดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง 
ตามระยะเวลาจนถึงวนัท่ีพนกังานไดรั้บสิทธิในการซ้ือหุน้ ทั้งน้ีมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวประเมิน ณ วนัท่ีตกลงเง่ือนไขการ
ใหสิ้ทธิ โดยสาขาจะทบทวนมูลค่ายติุธรรมโดยรวมผลกระทบของเง่ือนไขท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางการตลาด เช่น การท่ีสิทธิ
หมดอายจุากการไม่ใชสิ้ทธิ เป็นตน้ หากส านกังานใหญ่มิไดเ้รียกเกบ็ค่าสิทธิดงักล่าว สาขารับรู้ค่าสิทธิดงักล่าวเป็นส ารองอ่ืน
ภายใตส่้วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานท างานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะส้ัน หากสาขามีภาระผูกพนัตามกฎหมาย
หรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานไดท้ างานให้ในอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุผล 
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2.16 ประมาณการหนี้สิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือสาขามีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตั้งข้ึนอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหน้ีสินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 
2.17 รายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียรับรู้เป็น “รายไดด้อกเบ้ีย” และ “ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย” ใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงไดแ้ก่อตัราท่ีใชใ้นการคิดลดท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดรับหรือกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคตตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือระยะเวลาท่ีส้ันกวา่มีจ านวนเท่ากบัราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงดงักล่าว สาขาประมาณการ
กระแสเงินสดโดยพิจารณาจากเง่ือนไขตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงไม่รวมผลขาดทุนด้านสินเช่ือในอนาคต   
การค านวณดงักล่าวไดร้วมจ านวนเงินท่ีสาขาจะจ่ายหรือรับซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนในการท า
รายการและส่วนลดหรือส่วนเกินอ่ืนๆ 

 
2.18 รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 

 
รายไดค่้าธรรมเนียมและค่านายหนา้บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีสาขามีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ค่าใชจ้่ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง   
 

2.19 ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของส านกังาน
ใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีในรายงาน  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับ
รายการในปีก่อนๆ 
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2.19 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับความมุ่งหมายทางรายงานทางการเงินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ัง
แรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และ 
ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีสาขาคาดว่า 
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวและเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาขาตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ สาขาเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทาง
กฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้สาขาเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบั
ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวด
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือสาขามีสิทธิตามกฎหมาย 
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นสาขา
มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ 
จ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการรับรู้สินทรัพยด์ังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน  
ณ วนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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2.20 การหักกลบ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะแสดงหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสุทธิ  
กต่็อเม่ือสาขามีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหน้ีกนั และสาขาตั้งใจ 
ท่ีจะรับหรือจ่ายช าระดว้ยยอดสุทธิ 
 

3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
 
สาขามีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 
- ความเส่ียงดา้นเครดิต 
- ความเส่ียงดา้นตลาด 
- ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง 
 
3.1 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิต คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญาท าให้สาขาเกิดความสูญเสียทางการเงินได ้
สาขาได้มีนโยบายในการป้องกันความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า และเรียกหลกัประกันหรือ 
เรียกหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในจ านวนท่ีเพียงพอท่ีจะครอบคลุมถึงความสูญเสียทางการเงินท่ีจะเกิดข้ึนได้ เพื่อลดความเส่ียง 
จากการขาดทุนทางการเงินจากการผิดนดัช าระ 
 
ในด้านการบันทึกสินทรัพย์ทางการเงินความเส่ียงด้านเครดิตน้ีมีมูลค่าตามท่ีแสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดง 
ฐานะการเงินหลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงแสดงเป็นผลขาดทุนของสาขา 
 
สาขามีความเส่ียงดา้นเงินให้สินเช่ือในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญาของตราสารทางการเงิน ความเส่ียงดงักล่าว 
จะมีค่าเท่ากบัมูลค่าตามสัญญาท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นเบ้ืองตน้ 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตน้ีสามารถเกิดข้ึนไดก้บัตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่ครบก าหนดดว้ยในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินได้
เม่ือครบก าหนดตามสัญญา 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 

3.1 ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 
 
สาขามีตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไมค่รบก าหนดตามสัญญาเทียบเท่าวงเงินสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
ดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 20,652 17,655 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ 22,476 23,635 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน 155 224 
รวม 43,283 41,514 

 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด 

 
ความเส่ียงดา้นตลาด คือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ีย ราคาตราสารทุน อตัรา
แลกเปล่ียน และการกระจายตวัของเครดิต (ไม่เก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงในสถานะเครดิตของผูใ้ห้กูยื้มหรือผูอ้อก)  
ซ่ึงกระทบต่อรายได้หรือมูลค่าของตราสารทางการเงินของสาขา วตัถุประสงค์ของการจัดการความเส่ียงด้านตลาด 
เพื่อจดัการและควบคุมผลเสียหายจากความเส่ียงดา้นตลาดภายในขอบเขตท่ียอมรับไดแ้ละไดรั้บผลตอบแทนความเส่ียง 
ท่ีเหมาะสม  
 
สาขามีความเส่ียงดา้นตลาดหลกั 3 ประเภทไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียง
ดา้นราคาตราสารทุน 
 
(ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจาก ความเป็นไปไดท่ี้อตัราดอกเบ้ียจะมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อมูลค่า
ตราสารทางการเงินของสาขา หรือรายไดห้รือตน้ทุนเงินทุนทั้งในงวดปัจจุบนัและในอนาคต ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียเกิดจากโครงสร้างและลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็น
นิติบุคคลเดียวกนัของสาขา และมีความแตกต่างในช่วงของวนัครบก าหนดการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  สาขาจดัการความเส่ียงโดยใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากตราสารทางการเงินนั้น ๆ  
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สาขามีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั จ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 

 อตัราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลง อตัราดอกเบีย้   
 ตามอตัราตลาด คงที ่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด - - 50 50 
รายการระหวา่งธนาคาร     
   และตลาดเงินสุทธิ 500 43,576 3,256 47,332 
เงินลงทนุสุทธิ 2,712 43,733 42,894 89,339 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1)  41,650 29,863 207 71,720 
สินทรัพยอ่ื์น 1,398 - 406 1,804 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 46,260 117,172 46,813 210,245 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินรับฝาก 101,836 18,879 9,982 130,697 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,162 6,849 3,628 14,639 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 2,191 2,191 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 16,061 98 - 16,159 
หน้ีสินอ่ืน 7,126 - 1,530 8,656 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 129,185 25,826 17,331 172,342 
     
ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์     
   เพือ่การบริหารความเส่ียง (29,632) 29,632 366,703 366,703 
     
อาวลั และการค ้าประกนัการกูยื้มเงิน - - 643 643 
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - 749 749 
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน - - 131,373 131,373 
 
(1) เงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สาขามีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั จ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2557 

 อตัราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลง อตัราดอกเบีย้   
 ตามอตัราตลาด คงที ่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด - - 66 66 
รายการระหวา่งธนาคาร     
   และตลาดเงินสุทธิ 6,316 45,921 989 53,226 
เงินลงทนุสุทธิ - 41,826 32,140 73,966 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1)  31,875 25,716 567 58,158 
สินทรัพยอ่ื์น 82 - 456 538 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 38,273 113,463 34,218 185,954 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินรับฝาก 83,818 20,747 9,538 114,103 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,526 11,125 4,230 18,881 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 3,178 3,178 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 15,398 95 - 15,493 
หน้ีสินอ่ืน 2,810 - 1,639 4,449 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 105,552 31,967 18,585 156,104 

     
ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์เพือ่     
   การบริหารความเส่ียง (34,654) 34,654 448,721 448,721 
     
อาวลั และการค ้าประกนัการกูยื้มเงิน - - 618 618 
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - 1,262 1,262 
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน - - 112,650 112,650 
 
(1) เงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
รายละเอียดความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของสาขาซ่ึงค านวณจากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ตามสัญญาหรือวนัท่ี
ครบก าหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 

 น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี ถึง มากกว่า ไม่ม ี  อตัราดอกเบีย้ 
 3 เดือน ถึง 1 ปี 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม ถัวเฉลีย่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด - - - - 50 50 - 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงินสุทธิ 43,842 234 - - 3,256 47,332 1.80 
เงินลงทุนสุทธิ 24,354 35,139 16,086 13,760 - 89,339 2.14 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี         
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  58,685 7,978 3,648 319 169 70,799 2.45 
สินทรัพยอ่ื์น 1,398 - - - 406 1,804 0.37 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 128,279 43,351 19,734 14,079 3,881 209,324  

        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรับฝาก 118,143 2,572 - - 9,982 130,697 0.85 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงิน 11,011 - - - 3,628 14,639 1.23 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  - - - - 2,191 2,191 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 13,716 2,345 98 - - 16,159 3.19 
หน้ีสินอ่ืน 7,126 - - - 1,530 8,656 0.39 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 149,996 4,917 98 - 17,331 172,342  

ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์เพือ่        
   การบริหารความเส่ียง 14,624 (18,065) (5,441) 8,882 366,703 366,703  

        
อาวลั และการค ้าประกนัการกูย้มืเงิน - - - - 643 643  
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - - - 749 749  
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน - - - - 131,373 131,373  
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
รายละเอียดความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของสาขาซ่ึงค านวณจากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ตามสัญญาหรือวนัท่ี
ครบก าหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2557 

 น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี ถึง มากกว่า ไม่ม ี  อตัราดอกเบีย้ 
 3 เดือน ถึง 1 ปี 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม ถัวเฉลีย่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด - - - - 66 66 - 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงินสุทธิ 52,168 69 - - 989 53,226 2.15 
เงินลงทุนสุทธิ 23,888 19,747 23,686 6,413 232 73,966 2.42 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี         
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  45,331 9,741 1,791 245 125 57,233 2.63 
สินทรัพยอ่ื์น 82 - - - 456 538 - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 121,469 29,557 25,477 6,658 1,868 185,029  
        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรับฝาก 102,578 1,987 - - 9,538 114,103 0.88 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงิน 14,651 - - - 4,230 18,881 2.04 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  - - - - 3,178 3,178 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,957 2,441 95 - - 15,493 3.92 
หน้ีสินอ่ืน 2,810 - - - 1,639 4,449 - 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 132,996 4,428 95 - 18,585 156,104  

ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์เพือ่        
   การบริหารความเส่ียง (3,325) (6,536) (2,573) 12,433 517,644 517,644  

        
อาวลั และการค ้าประกนัการกูย้มืเงิน - - - - 618 618  
เลตเตอร์ออฟเครดิต - - - - 1,262 1,262  
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน - - - - 112,650 112,650  

 
สาขาจดัการความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยการวางโครงสร้างการถือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยความแตกต่างของวนัท่ีมี
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ตามทิศทางของอตัราดอกเบ้ียในตลาดเพื่อสร้างอตัราท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียงใน
ขอบเขตท่ียอมรับได ้
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
ข) ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 

 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศคือความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 
ซ่ึงกระทบต่อมูลค่าของตราสารทางการเงินของสาขาหรือท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือตน้ทุนเงินทุนของสาขา 
ทั้งน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดแ้ก่ การจ ากดัการเปิดสถานะ 
ความเส่ียง และมูลค่าความเสียหายโดยรวมสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตค้วามเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีก าหนด (“Value at Risk”)    
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สาขามีฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิดา้นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ในสกุล
เงินตราต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นสุทธิ*   
ดอลลาร์สหรัฐ (14,439) 3,094 
ยโูร 536 (1,458) 
เยน (35) (66) 
ปอนด ์ (36) (28) 
อ่ืน ๆ (3) 478 

 
*  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไม่มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

ค) ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน 
 
ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทุน คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน 
ท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินของสาขา ทั้งน้ีสาขาบริหารความเส่ียงดา้นราคา
ตราสารทุนโดยติดตามสภาพตลาดอยา่งใกลชิ้ด เพื่อน าเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารเพื่อจดัการท่ีเหมาะสม 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึงความเส่ียงท่ีสาขาไม่สามารถจดัหาทรัพยากรทางการเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพือ่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัต่างๆ หรือสามารถจดัหาทรัพยากรทางการเงินเหล่านั้นไดโ้ดยมีตน้ทนุ
ท่ีมากเกินไป 
 
วตัถุประสงคข์องสาขาในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนนั้นเพื่อให้ความมัน่ใจว่า
สาขามีเงินทุนเพียงพอตามภาระในการส่งมอบในอนาคต  ดงันั้ นสาขาจึงมีความจ าเป็นต้องรักษาสภาพคล่องรวมถึง 
การบริหารจดัการสภาพคล่องทั้งสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนัเพื่อสนองวตัถุประสงค์ในการด ารงกระแสเงินสด 
ในระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถส่งมอบตามภาระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
สาขามีการควบคุมความเส่ียงจากสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานของสาขา และเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 
สาขาบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดหรือระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีฝ่ายบริหารเงินเป็นผูรั้บผิดชอบบริหารสภาพคล่องของสาขาในการ
จดัหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาวรวมถึงการบริหารการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงทั้งท่ีเป็นสกุลเงินบาท
และเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อให้สาขามัน่ใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพียงพอสอดคลอ้งกบัภาวะตลาดใน
ปัจจุบนัและในอนาคตโดยการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการบริหาร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของสาขา 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดของสัญญา สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 

 เมือ่ทวง น้อยกว่า  3 เดือน 1 ปี  มากกว่า ไม่ม ี  
 ถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ก าหนด รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด - - - - - 50 50 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงินสุทธิ 3,544 43,554 234 - - - 47,332 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 130 4,009 7,393 24,028 11,981 - 47,541 
เงินลงทุนสุทธิ - 24,354 35,139 16,086 13,760 - 89,339 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี         
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 38,194 3,442 25,079 4,084 - 70,799 
สินทรัพยอ่ื์น - 1,398 - - - 406 1,804 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,674 111,509 46,208 65,193 29,825 456 256,865 

        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรับฝาก 111,818 16,307 2,572 - - - 130,697 
รายการระหว่างธนาคาร        
   และตลาดเงิน 7,789 6,850 - - - - 14,639 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  2,191 - - - - - 2,191 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 243 3,838 7,156 25,092 10,712 - 47,041 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 6,560 4,831 4,768 - 16,159 
หน้ีสินอ่ืน - 7,126 - - - 1,530 8,656 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 122,041 34,121 16,288 29,923 15,480 1,530 219,383 

        
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธ ิ (118,367) 77,388 29,920 35,270 14,345 (1,074) 37,482 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดของสัญญา สรุป 
ไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2557 

 เมือ่ทวง น้อยกว่า  3 เดือน 1 ปี  มากกว่า ไม่ม ี  
 ถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ก าหนด รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสด - - - - - 66 66 
รายการระหว่างธนาคารและ        
   ตลาดเงินสุทธิ 1,114 52,043 69 - - - 53,226 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 67 2,142 4,031 22,662 9,741 - 38,643 
เงินลงทุนสุทธิ - 23,888 19,747 23,686 6,413 232 73,966 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี         
   และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 35,544 6,696 13,396 1,597 - 57,233 
สินทรัพยอ่ื์น - 82 - - - 456 538 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,181 113,699 30,543 59,744 17,751 754 223,672 

        
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินรับฝาก 93,356 18,760 1,987 - - - 114,103 
รายการระหว่างธนาคาร        
   และตลาดเงิน 7,756 11,125 - - - - 18,881 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  3,178 - - - - - 3,178 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 33 2,163 6,045 22,738 8,306 - 39,285 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 313 8,618 6,562 - 15,493 
หน้ีสินอ่ืน - 2,810 - - - 1,639 4,449 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 104,323 34,858 8,345 31,356 14,868 1,639 195,389 

        
ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธ ิ (103,142) 78,841 22,198 28,388 2,883 (885) 28,283 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ 
 
 ล าดับของมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะถูกก าหนดตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1 - เกณฑ์การวดัมูลค่าโดยใช้ราคาตลาด: เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั ท่ีสาขาสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
• ขอ้มูลระดบั 2 - เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใชข้อ้มูลท่ีสังเกตได ้(Observable Input) : เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีราคาท่ีตลาด

ส าหรับตราสารท่ีคลา้ยกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือราคาตลาดส าหรับตราสารท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัในตลาดไม่มี
สภาพคล่อง และตราสารทางการเงินท่ีประเมินมูลค่าโดยใชแ้บบจ าลองซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีส าคญัท่ีสังเกตได ้

• ขอ้มูลระดบั 3 - เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีขอ้มูลไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (Unobservable Input) : 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีประเมินมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีหน่ึงข้อมูลหรือหลายข้อมูลไม่ได้มาจากข้อมูลท่ี
สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 

 
การวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ภายใตก้รอบการควบคุมท่ีออกแบบมาเพื่อให้มัน่ใจว่ามูลค่ายุติธรรมถูกประเมินและการตรวจสอบโดย
หน่วยงานอิสระจากหน่วยงานท่ีรับความเส่ียง  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมโดยอา้งอิงกบัราคาตลาดจากภายนอกหรือ
การประเมินมูลค่าโดยใชข้อ้มูลท่ีสังเกตได ้ราคาและปัจจยัดงักล่าวจะถูกก าหนดและตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่เป็นขอ้มูลอิสระและ
เช่ือถือได ้ ส าหรับขอ้มูลในตลาดท่ีไม่มีสภาพคล่องสาขาจะหาแหล่งขอ้มูลอ่ืนในการวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 
กรอบการควบคุมการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีค านวณโดยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่า (Valuation Model) ไดค้ านึงถึงการพฒันา 
และการตรวจสอบขอ้มูลและปัจจยัต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยหน่วยงานสนบัสนุนอิสระ อนัไดแ้ก่ (i) ตรรกะในแบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่า  (ii) ปัจจยัหรือขอ้มูลท่ีมีผลต่อการประเมินมูลค่า (iii) การปรับเปล่ียนปัจจยัต่างๆ นอกเหนือแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า และ (iv) ความสมเหตุสมผลของผลลพัธ์จากการประเมินมูลค่า แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และการทดสอบความถูกตอ้งจึงน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า ทั้งน้ีไดมี้การเปรียบเทียบผลลพัธ์และปัจจยัต่างๆ กบัขอ้มูลภายนอก
อยา่งต่อเน่ือง 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม จดัประเภทในระดบัของ
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไร
ขาดทุน 

    

เงินลงทนุเพื่อคา้  13,217 10,271 - 23,488 

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย ์ - 3,031 - 3,031 

ตราสารอนุพนัธ์ 5,347 42,177 17 47,541 

สินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี 9,079 56,772 - 65,851 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 27,643 112,251 17 139,911 

     

หนี้สินทางการเงิน     

หนี้สินทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม  - 15,541 618 16,159 

ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ - 3,031 - 3,031 

ตราสารอนุพนัธ์ 6,296 40,745 - 47,041 

รวมหนี้สินทางการเงิน 6,296 59,317 618 66,231 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
เงินลงทนุ 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนแสดงตามนโยบายการบญัชีสาขาตามวิธีท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
 
ตราสารอนุพนัธ์ 
 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องจะวดัมูลค่าโดยใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่า แบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่าค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตตามหลกัการ “ไม่มีการเก็งก าไร” (No-arbitrage) ส าหรับ
อนุพนัธ์ท่ีไม่มีความซับซ้อน เช่น สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและตราสารสิทธิในการซ้ือ European Option ใช้วิธี
แบบจ าลองท่ีตลาดใชเ้ป็นมาตรฐาน ส าหรับผลิตภณัฑต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนการวดัมูลค่ายติุธรรมอาจจะ
มีความแตกต่างจากแนวปฏิบติัของตลาด ขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินราคาจะถูกก าหนดจากข้อมูลท่ีสังเกตไดจ้ากตลาด 
รวมถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีสาม เช่น ตวัแทนจ าหน่าย นายหนา้ หรือผูใ้หบ้ริการก าหนดราคา ทั้งน้ีขอ้มูลบางอยา่งอาจไม่ไดม้า
จากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาดโดยตรง แต่สามารถก าหนดจากราคาท่ีสังเกตได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
เปรียบเทียบ หรือประมาณการจากขอ้มูลในอดีตหรือแหล่งอ่ืน  ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้
ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวของราคาทั้งหมดหรือบางส่วนของตราสารสิทธิในตลาดท่ีมีสภาพคล่องต ่า และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัต่างๆ ในตลาดเช่น อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และราคาตราสารทุน 
 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยใชข้อ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประเภทสหสัมพนัธ์ (Correlation Product) เช่น ตราสารสิทธิในตะกร้าแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   
ตราสารสิทธิในตะกร้าตราสารทุน การท าธุรกรรมผสมระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย และ
ธุรกรรมตราสารสิทธิระยะยาว  ตวัอยา่งของธุรกรรมตราสารสิทธิระยะยาว ไดแ้ก่ ตราสารสิทธิในตราสารทุน ตราสารสิทธิ
ในอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตราสารหนีอ้นุพนัธ์แฝง 
 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีอนุพนัธ์แฝงท่ีวดัมูลค่าโดยใช้ข้อมูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 
ประเมินมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลท่ีมาจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีพื้นฐานและมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์แฝง ทั้งน้ีการ
ประเมินมูลค่าของอนุพนัธ์แฝงสามารถอา้งถึงไดจ้ากตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงระบุไวใ้นยอ่หนา้ขา้งตน้ 
 
ตราสารหน้ีอนุพนัธ์แฝงภายใตข้อ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีท่ีเช่ือมโยงกบัตราสารทุน (Equity-linked notes) ซ่ึงตราสาร
ดงักล่าวออกโดยสาขาใหแ้ก่คู่สัญญาโดยมีอตัราผลตอบแทนอิงกบัผลประกอบการของตราสารทุนท่ีก าหนด หรือการลงทุน
ในกลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นๆ  ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาดของตราสารหน้ีอนุพนัธ์แฝงภายใต้
ขอ้มูลระดับ 3 ไดแ้ก่ ความผนัผวนของตราสารทุนระยะยาว ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาของตราสารทุน ความสัมพนัธ์
ระหว่างราคาของตราสารทุนและอตัราดอกเบ้ีย และความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 
 
การกระทบยอดการประเมินมูลค่ายุติธรรมในข้อมูลระดับ 3 ของล าดับของมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการเคล่ือนไหวระหว่างยอดตน้ปีและยอดปลายปีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมภายใตข้อ้มูลระดบั 3 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูล
ค่าท่ีขอ้มูลไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด  
 
 สินทรัพย์ 

ตราสารอนุพนัธ์ 
ตราสาหนี้ที่ออก 

และเงินกู้ยมื 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 162 617 
ก าไรขาดทุนท่ีรับรู้มูลค่ายติุธรรมผา่นงบก าไรขาดทุน 42 11 
การช าระราคา - (10) 
รายการโอนออก (187) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 17 618 

   
ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวดท่ีรวมอยูใ่นงบก าไร 
   ขาดทุนของสินทรัพย ์/ หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 17 1 
 
รายการโอนออกจากขอ้มูลระดบั 3 ของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าสามารถสังเกต
ไดจ้ากตลาด 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานของข้อมูลที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเคล่ือนไหวของการประเมินมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลระดบั 3 ต่อทางเลือกท่ีเป็นไปได ้

 

 ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน 
 การเปลีย่นแปลง

ทางบวก 
การเปลีย่นแปลง 

ทางลบ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารอนุพนัธ์  1 (1) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1 (1) 
 

การเปล่ียนแปลงในทางบวกและทางลบไดจ้ากการท าการวิเคราะห์ความเคล่ือนไหว (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์
ความเคล่ือนไหวมีจดุมุ่งหมายในการวดัช่วงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน ในการประเมินผลกระทบ
ดงักล่าวใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าตามลักษณะของรายการโดยค านึงถึงความพร้อมและความน่าเช่ือถือของข้อมูล
ใกลเ้คียงท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด รวมถึงขอ้มูลในอดีต   หากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ทางสถิติ ในการ
ตดัสินใจต่อความไม่แน่นอนดงักล่าวยงัคงใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซนเช่นกนั  
 
หากมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินประเมินจากขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาดมากกว่า
หน่ึงขอ้มูล ตารางขา้งตน้แสดงผลการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุดในทางบวกและแยท่ี่สุดในทางลบจากสมมติฐานนั้นๆ 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

41 

4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด ข้อมูลระดับ 3 ของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด ขอ้มูลระดบั 3 ของเคร่ืองมือทางการเงิน และช่วงของขอ้มูล (Full range of inputs) เหล่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ทั้งน้ีช่วงของขอ้มูลหลกั (Core range of inputs) ประมาณภายในช่วง 90% ของขอ้มูลเหล่านั้น  รายละเอียดเพิ่มเติมของขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่วกบัข้อมูลที่ส าคญัที่ไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้จากตลาด ในการประเมนิมลูค่าข้อมูลระดับ 3 

        
 มูลค่ายุติธรรม  ข้อมูลท่ีส าคัญท่ีไม่ได้มา ช่วงของข้อมูล ช่วงของข้อมูลหลัก 

 สินทรัพย์ หน้ีสิน  จากข้อมูลท่ีสามารถ (Full range of inputs) (Core range of inputs) 

 ล้านบาท ล้านบาท เทคนิคการประเมินมูลค่า สังเกตได้จากตลาด ล่าง บน ล่าง บน 
         

ตราสารอนุพันธ์          
 อนุพนัธ์อตัราดอกเบ้ีย 17 - Model - Discounted cash flow IR basis 2.8% 3.0% 2.8% 3.0% 

ตราสารสิทธิอตัราแลกเปลี่ยน - - Model - Option model FX volatility 7.6% 12.2% 8.1% 12.2% 
         
ตราสารหน้ีอนุพันธ์แฝง         

Equity link notes - 275 Model - Option model Equity volatility 23.4% 23.4% 23.4% 23.4% 
 - 343 Model - Option model Equity correlation 89.4% 99.1% 89.4% 99.1% 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   17 618       
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ความผนัผวน (Volatility) 
 
ความผนัผวนเป็นตวัช้ีวดัความแปรปรวนของราคาตลาดในอนาคต ความผนัผวนมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนในภาวะท่ีตลาด 
มีแรงกดดนัสูงและมีแนวโน้มลดในภาวะตลาดน่ิง ความผนัผวนเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาของตราสารสิทธิ 
โดยทัว่ไปในภาวะท่ีมีความผนัผวนสูง ราคาของตราสารสิทธิจะมีราคาสูงข้ึน  ส่ิงน้ีสะทอ้นให้เห็นทั้งความน่าจะเป็นท่ีจะ
ไดรั้บจากผลตอบแทนจากตราสารสิทธิจะสูงข้ึน และโอกาสท่ีตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งโดยใช้ตราสาร
สิทธิของสาขากเ็พิ่มข้ึนเช่นกนั  หากตราสารสิทธิมีราคาสูงข้ึนจะส่งผลให้สาขามีแนวโน้มในการด ารงฐานะผูถื้อตราสาร
สิทธิ (Long position)  (ไดแ้ก่ การท่ีสาขาซ้ือตราสารสิทธิ) ในทางตรงกนัขา้มสาขาอาจเกิดผลขาดทุนในฐานะผูอ้อกตราสาร
สิทธิ (Short position) (ไดแ้ก่ การท่ีสาขาไดข้ายตราสารสิทธิ) 
 
ความผนัผวนของราคาข้ึนอยูก่บั ราคาตลาดของสินทรัพยอ์า้งอิง ราคาใชสิ้ทธิ และอายท่ีุเหลือในการใช้สิทธิของตราสารสิทธิ  
ความผนัผวนของราคายงัข้ึนอยูก่บัความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองยากในการระบุระดบัความผนัผวน 
ยกตัวอย่างเช่นระดับความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะต ่ ากว่าระดับความผันผวนของ 
ตราสารทุน  ทั้งน้ีอาจมีบางคู่สกลุเงินหรือตราสารทุนบางรายการท่ีระดบัความผนัผวนแตกต่างจากท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 
ความผนัผวนบางประเภทถือเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด อนัไดแ้ก่ รายการท่ีมีระยะเวลายาว   
ความผนัผวนของขอ้มลูท่ีไมไ่ดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาดจึงประมาณจากขอ้มูลท่ีไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดจ้ากตลาด ตวัอยา่งเช่น ระดบัความผนัผวนระยะยาวอาจประมาณจากระดบัความผนัผวนส้ัน ช่วงของขอ้มูลความ
ผนัผวนท่ีไมไ่ดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาดในตารางขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหลากหลายในขอ้มลูความ
ผนัผวนซ่ึงอิงกบัราคาตลาด ตวัอยา่งเช่นระดบัความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับสกุลเงินอา้งอิงหลกัอาจจะต ่าเม่ือ
เทียบกบัระดบัความผนัผวนของสกลุเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลกัในการด าเนินงาน (Non-managed currencies) ซ่ึงมีความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงกว่า  ตวัอย่างของความผนัผวนอ่ืน ไดแ้ก่ ความผนัผวนของตราสารสิทธิในตราทุนใน
สถานะ deep-in-the-money และ  deep-out-the-money จะมีความผนัผวนมากกว่าตราสารสิทธิในสถานะ at-the-money   
ทั้งน้ีช่วงของขอ้มลูหลกัมกัจะแคบกวา่ช่วงของขอ้มูลเพราะตวัอยา่งของขอ้มูลเหล่าน้ีมกัมีความผนัผวนรุนแรง และค่อนขา้ง
เกิดข้ึนนอ้ยต่อกลุ่มหลกัทรัพยข์องสาขา 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

 
ค่าสหสัมพนัธ์เป็นตวัช้ีวดัของความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาตลาดของสองราคาและจะแสดงเป็นตวัเลขระหวา่งหน่ึงลบ และหน่ึง 
ความสัมพนัธ์ทางบวกหมายความว่าราคาตลาดของทั้ งสองมีแนวโน้มการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมี 
ค่าสหสัมพนัธ์เท่ากับหน่ึง หมายความว่ามีการเคล่ือนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส่วนความสัมพนัธ์เชิงลบนั้ น
หมายความว่าราคาตลาดทั้ งสองมีแนวโน้มการเคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงข้าม ซ่ึงค่าสหสัมพนัธ์เท่ากับลบหน่ึง 
หมายความวา่การเคล่ือนไหวในราคาตลาดของทั้งสองราคามีทิศทางตรงขา้ม  ค่าสหสัมพนัธ์มกัใชใ้นการประเมินมูลค่าตรา
สารท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน โดยอตัราการจ่ายเงินมกัข้ึนอยูก่บัราคาตลาดมากกวา่หน่ึงราคา ตวัอยา่งเช่น การประเมินมูลค่า
ตราสารสิทธิในตะกร้าตราสารทุน ข้ึนอยู่กับการจ่ายเงินซ่ึงอิงกับผลประกอบการของตระกร้าตราสารทุน และ 
ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวของราคาของหุน้เหล่านั้น อนัไดแ้ก่ equity-equity correlation นอกจากน้ียงัมีตราสาร
ท่ีมีความหลากหลายซ่ึงมลูค่าข้ึนอยูก่บัค่าสหสัมพนัธ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ตราสารซ่ึงอิงกบัความสัมพนัธ์ของสินทรัพยเ์ดียวกนั เช่น 
equity-equity correlation หรือตราสารท่ีอิงกับความสัมพนัธ์ข้ามสินทรัพย์ เช่น foreign exchange rate-interest rate 
correlation โดยทัว่ไปช่วงของความสัมพนัธ์ของตราสารซ่ึงอิงกบัความสัมพนัธ์ของสินทรัพยเ์ดียวกนัจะแคบกว่าช่วงของ
ตราสารท่ีอิงกบัความสัมพนัธ์ขา้มสินทรัพย ์

 
ค่าสหสัมพนัธ์อาจจะเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด ทั้ งน้ีขอ้มูลดงักล่าวอาจประมาณจาก
หลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีมีอยู ่รวมถึงผูใ้หบ้ริการก าหนดราคา  ราคาซ้ือขายท่ีท าโดยสาขา ราคาเทียบเคียง และการตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ของราคาในอดีต 
 
ช่วงของค่าสหสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาดท่ีแสดงในตารางขา้งตน้สะทอ้นให้เห็น
ถึงความหลากหลายของขอ้มูลของค่าสหสัมพนัธ์ต่างๆ ของคู่ราคาในตลาด  ส าหรับค่าสหสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไม่ไดม้าจาก
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาดเพียงหน่ึงขอ้มูล ความไม่แน่นอนของค่าสหสัมพนัธ์มีแนวโน้มท่ีจะน้อยกว่าช่วงของ
ขอ้มูลท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 
4.2 เคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม จดัประเภทในระดบั
ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 50 - - 50 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 47,342 - 47,342 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 71,644 71,644 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 50 47,342 71,644 119,036 

     
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก - 130,697 - 130,697 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 14,639 - 14,639 
รวมหนี้สินทางการเงิน - 145,336 - 145,336 

 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมซ่ึงโดยทัว่ไปมีระยะส้ันและมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ตาม
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใช้ราคาตามบญัชี ซ่ึงไดแ้ก่ 
เงินสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ซ่ึงทั้งหมดน้ีวดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงในราคาท่ีใกลเ้คียงกับราคาตามบญัชีเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือส่วนใหญ่ 
มีอตัราดอกเบ้ียตามภาวะตลาด และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินเช่ือดอ้ยคุณภาพสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินเช่ือของลูกหน้ี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและมีการเปล่ียนปลงอตัราดอกเบ้ียบ่อย และไม่มีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีสาระส าคญัในความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ ถือตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินให้
สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียภายในหน่ีงปีของวนัท่ีรายงาน ประมาณโดยใช้มูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือดอกเบ้ียคงท่ีอ่ืนๆ ประมาณโดยใช้การวิเคราะห์ส่วนลดกระแส
เงินสดและการใชอ้ตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ีคิดกบัเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพความเส่ียงของการใหสิ้นเช่ือท่ีคลา้ยกนั 
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4 มูลค่ายุตธิรรมของตราสารการเงนิ (ต่อ) 
 

4.2 เคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

เงินรับฝาก 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากประเภทเม่ือทวงถามและเงินรับฝากท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียภายในหน่ีงปีจากวนัท่ี
รายงาน ประมาณโดยใชมู้ลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากอ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณ
โดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนักบัจ านวนเงินท่ีก าหนดไวท่ี้คาดว่าจะครบก าหนดใน 
แต่ละเดือน 

 
5 การด ารงเงินกองทุน 

 
สาขาด ารงเงินกองทุนตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 โดยด ารงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอตัราส่วน
กบัสินทรัพยเ์ส่ียงภายใตห้ลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มูลค่าการด ารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 21,268 20,940 

ผลรวมของเงนิทุนสุทธเิพือ่การด ารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32   

   และยอดสุทธิบัญชีระหว่างกนั   

เงินทนุสุทธิเพือ่การด ารงสินทรัพยต์ามมาตรา 32 20,100 18,750 

ยอดสุทธิระหวา่งกนัท่ีสาขาเป็นลกูหน้ี (เจา้หน้ี)   

ส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั   

   บริษทัแมแ่ละบริษทัลูกของส านกังานใหญ่ 14,470 7,317 

รวม 34,570 26,067 

   

เงินกองทุนตามกฎหมาย (ล้านบาท) 20,100 18,749 

เงินกองทุนหลงัหักเงนิกองทุนส่วนเพิม่เพือ่รองรับสินเช่ือฯ 

   แก่กลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ (ล้านบาท) 

 
19,271 

 
17,783 

อตัราส่วนเงินกองทุน (ร้อยละ) 17.41 19.06 

อตัราส่วนเงินกองทุนหลงัหักเงนิกองทุนส่วนเพิม่เพือ่รองรับสินเช่ือฯ 

   แก่กลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ (ร้อยละ) 

 
16.69 

 
18.08 
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5 การด ารงเงินกองทุน (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สาขาใช้วิธี “Standardised Approach (“SA”)” ส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตและ 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ และวิธีผสมระหว่าง “Standardised Approach” และ “Internal Model” ส าหรับความเส่ียงดา้น
การตลาด ซ่ึงไดรั้บอนุญาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สาขาสามารถด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยอา้งอิง 
ตามหลกัเกณฑ ์“Basel III” โดยตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8.5 
 
ทั้งน้ีสาขาจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทนุของสาขา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ภายใน 4 เดือน หลงัจาก
วนัส้ินปีผา่นทาง website ของสาขา www.hsbc.co.th ซ่ึงเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.  4/พ.ศ. 2556 เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยล์งวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
ในปี พ.ศ. 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมติัการเพิ่มทุนของสาขาจากจ านวน 18,750 ลา้นบาท เป็น จ านวน 20,100 ลา้นบาท  
มีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สาขาโอนจ านวนดงักล่าวจากก าไรสะสมจากการอนุมติัของส านกังานใหญ่ 
 
ในปี พ.ศ. 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมติัการเพิ่มทุนของสาขาจากจ านวน 16,000 ลา้นบาท เป็น จ านวน 18,750 ลา้นบาท  
มีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2557 สาขาโอนจ านวนดงักล่าวจากก าไรสะสมจากการอนุมติัของส านกังานใหญ่ 
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ       

   กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันา       

   ระบบสถาบนัการเงิน 3,124 6,298 9,422 701 4,986 5,687 

ธนาคารพาณิชย ์ 135 37,328 37,463 163 46,944 47,107 

สถาบนัการเงินอ่ืนๆ 200 - 200 200 - 200 

บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 20 20 - 80 80 

หกั  รายไดร้อตดับญัชี - (3) (3) - (2) (2) 

          และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) (8) (10) (2) (5) (7) 

รวมในประเทศ 3,457 43,635 47,092 1,062 52,003 53,065 

       

ต่างประเทศ       

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 46 153 199 - 109 109 

เงินยโูร - - - 19 - 19 

เงินสกุลอ่ืนๆ 41 - 41 33 - 33 

รวมต่างประเทศ 87 153 240 52 109 161 

       

รวมในประเทศและต่างประเทศ 3,544 43,788 47,332 1,114 52,112 53,226 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพือ่ค้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มูลค่ายุติธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทตาม 
ความเส่ียงไดด้งัน้ี 
 พ.ศ. 2558 

 มูลค่ายุตธิรรม จ านวนเงินตามสัญญา 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์ หนีสิ้น ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

อตัราแลกเปล่ียน 24,510 25,017 432,994 318,320 751,314 

อตัราดอกเบ้ีย 22,971 21,502 541,968 1,419,221 1,961,189 

อ่ืนๆ      

 - ตราสารทนุ 54 50 1,272 302 1,574 

 - ตราสารหน้ี 6 472 5,610 3,650 9,260 

รวม 47,541 47,041 981,844 1,741,493 2,723,337 

 พ.ศ. 2557 

 มูลค่ายุตธิรรม จ านวนเงินตามสัญญา 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย์ หนีสิ้น ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

อตัราแลกเปล่ียน 13,220 13,893 495,014 307,712 802,726 

อตัราดอกเบ้ีย 25,303 25,158 583,541 1,345,793 1,929,334 

อ่ืนๆ      

 - ตราสารทนุ 96 85 - 1,560 1,560 

 - ตราสารหน้ี 24 149 350 4,070 4,420 

รวม 38,643 39,285 1,078,905 1,659,135 2,738,040 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สัดส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์จ าแบ่งตามประเภทคู่สัญญา โดยพิจารณา
จากจ านวนเงินตามสัญญาประกอบดว้ย 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   

คู่สัญญา   

สถาบนัการเงิน 48 49 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 44 

บุคคลภายนอก 7 7 

รวม 100 100 
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8 เงินลงทุนสุทธ ิ
 
8.1 การจัดประเภทเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สาขาจดัประเภทเงินลงทุน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนเพือ่ค้า   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,864 13,005 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 624 1,838 

รวม  23,488 14,843 

   
เงินลงทุนเผือ่ขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 65,851 56,801 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 2,090 
ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ - 232 

รวม  65,851 59,123 
   
รวมเงินลงทุนสุทธ ิ 89,339 73,966 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายซ่ึงมีมูลค่าตลาดจ านวน 21,268  ลา้นบาท และจ านวน 
19,826 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 21,173 ล้านบาท และ 12,807 ล้านบาท) ไดด้ ารงเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย และวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อวงเงินสภาพคล่องระหวา่งวนั (Intraday 
Liquidity Facilities “ILF”)  และหลกัทรัพยเ์พื่อการช าระราคา (Securities Requirement for Settlement “SRS”) ตามล าดบั 
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8 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 
8.2 ก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกดิขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย มีดังนี้ 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากเงนิลงทุน   

ตราสารหน้ี 144 136 

ตราสารทนุ - 32 

ขาดทุนจากเงนิลงทุน   

ตราสารหน้ี (3) (1) 

รวม 141 167 

หกั ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (28) (33) 

สุทธ ิ 113 134 

 
9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธ ิ

 
9.1 จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเช่ือ 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินเบิกเกินบญัชี 1,437 3,246 
เงินใหกู้ยื้ม 61,932 45,476 
ตัว๋เงิน 8,360 9,445 
หกั  รายไดร้อตดับญัชี (9) (9) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 71,720 58,158 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ 169 125 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 71,889 58,283 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   
- เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.    
 - รายสินเช่ือ (857) (901) 
- เงินส ารองส่วนเกิน (233) (149) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธ ิ 70,799 57,233 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
9.2 จ าแนกตามสกุลเงนิและถ่ินที่อยู่ของลูกหนี้  
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงินบาท 45,060 - 45,060 39,019 - 39,019 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 21,170 4,020 25,190 15,019 3,769 18,788 
เงินสกุลอ่ืนๆ 1,205 265 1,470 351 - 351 

รวม* 67,435 4,285 71,720 54,389 3,769 58,158 

 
* เงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 

9.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจดัช้ัน 
 

 พ.ศ. 2558 

  กล่าวถึง ต ่ากว่า สงสัย  

 ปกต ิ เป็นพเิศษ มาตรฐาน จะสูญ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

การเกษตรและเหมืองแร่ 2,485 355 - - 2,840 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 46,713 12 - 228 46,953 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 2,901 - 15 - 2,916 
การสาธารณูปโภคและบริการ 18,527 23 - - 18,550 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 295 - - - 295 

อ่ืน ๆ 166 - - - 166 

รวม* 71,087 390 15 288 71,720 
 

* เงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
9.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน (ต่อ) 

 พ.ศ. 2557 

  กล่าวถึง สงสัย  

 ปกต ิ เป็นพเิศษ จะสูญ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเกษตรและเหมืองแร่ 2,600 - - 2,600 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 36,519 5 365 36,889 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 748 - - 748 
การสาธารณูปโภคและบริการ 17,537 - - 17,537 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 262 - - 262 
อ่ืน ๆ 122 - - 122 

รวม* 57,788 5 365 58,158 

 
* เงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 

9.4 จ าแนกตามประเภทการจดัช้ัน 
 พ.ศ. 2558 

 เงินให้สินเช่ือ ในการตั้ง อตัราทีใ่ช้  
 แก่ลูกหนี ้ ค่าเผือ่หนี ้ ในการตั้งค่า  
 และดอกเบีย้ สงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หนี้สงสัย ค่าเผือ่หนี ้
 ค้างรับ ยอดสุทธิที่ใช้   จะสูญ สงสัยจะสูญ 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท 
     

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
- จดัชั้นปกติ 71,256 64,330 1 651 
- จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 390 - 2 - 
- จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 15 - 100 - 
- จดัชั้นสงสัยจะสูญ 228 206 100 206 

รวม 71,889 64,536  857 

เงินส ารองส่วนเกิน    233 
รวม *    1,090 

 
* เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
9.4 จ าแนกตามประเภทการจดัช้ัน (ต่อ) 

 พ.ศ. 2557 

 เงินให้สินเช่ือ ในการตั้ง อตัราทีใ่ช้  
 แก่ลูกหนี ้ ค่าเผือ่หนี ้ ในการตั้งค่า  
 และดอกเบีย้ สงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หนี้สงสัย ค่าเผือ่หนี ้
 ค้างรับ ยอดสุทธิที่ใช้   จะสูญ สงสัยจะสูญ 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท 
     

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
- จดัชั้นปกติ 57,913 55,476 1 555 
- จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5 5 2 - 
- จดัชั้นสงสัยจะสูญ 365 346 100 346 

รวม 58,283 55,827  901 

เงินส ารองส่วนเกิน    149 

รวม *    1,050 

* เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

9.5 เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สาขามีเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (“NPLs Gross”) (รวมสถาบนัการเงิน) 
ตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด มีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคณุภาพ (ล้านบาท) 243 365 

เงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีใชใ้นการค านวณอตัราร้อยละ   

   ต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (1) (ล้านบาท) 115,796 110,395 

คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินใหสิ้นเช่ือทั้งส้ิน(2) 0.21 0.33 
 

(1)  เงินให้สินเช่ือรวมท่ีใช้ค านวณเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพไดแ้ก่เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีปรากฎในงบแสดงฐานะ
การเงินและเงินใหสิ้นเช่ือแก่สถาบนัการเงิน ซ่ึงแสดงรวมในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(2)  ร้อยละของเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (“NPLs Gross”) ต่อเงินให้สินเช่ือรวมก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงิน 
ใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
9.5 เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สาขามีเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (“NPLs Net”) (รวมสถาบนัการเงิน) 
ตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด มีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคณุภาพสุทธิ (ล้านบาท) 36 15 

เงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีใชใ้นการค านวณอตัราร้อยละ   

   ต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (1) (ล้านบาท) 115,589 110,045 

คิดเป็นอตัราร้อยละของเงินใหสิ้นเช่ือทั้งส้ิน(2)  0.03 0.01 
 
(1)  เงินใหสิ้นเช่ือรวมท่ีใชค้ านวณเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิไดแ้ก่เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงิน และเงินใหสิ้นเช่ือแก่สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงรวมในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินหลงัหักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

(2)  ร้อยละของเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (“NPLs Net”)  ต่อเงินให้สินเช่ือรวมหลงัหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ 
เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพของสาขาซ่ึงไดแ้ก่สินเช่ือจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชั้นสงสัย 
และจดัชั้นสงสัยจะสูญไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้จ านวน 207 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557: 350 ล้านบาท) 
 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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10 ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 
 
การเปล่ียนแปลงในค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ  
พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 
 
 พ.ศ. 2558 

  กล่าวถึง ต า่กว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ยอดต้นปี 700 - - - 350 1,050 
หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 175 8 - - (22) 161 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (120) (120) 

การเปล่ียนแปลงจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - (1) (1) 

ยอดปลายปี 875 8 - - 207 1,090 

 
 พ.ศ. 2557 

  กล่าวถึง ต า่กว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ยอดต้นปี 467 8 1 157 217 850 
หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 233 (8) (1) (157) 134 201 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1) (1) 

ยอดปลายปี 700 - - - 350 1,050 

 
11 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสุทธ ิ

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาทนุ 909 909 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (480) (466) 
หกั  ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (269) (269) 

สุทธ ิ 160 174 

 
  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธ ิ
 
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการน ามาหักกลบกันตามความเหมาะสมได้แสดงในงบแสดง 
ฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชนภ์ายใน 12 เดือน 11 72 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 166 155 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน (157) (88) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธ ิ 20 139 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี  
 
  บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัที่  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  
 1 มกราคม เบ็ดเสร็จ ก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 (หมายเหตุ 33) เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและส ารอง     
   ส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 72 (61) - 11 
ส ารองการดอ้ยค่า 43 (4) - 39 
อ่ืนๆ 112 13 2 127 

รวม 227 (52) 2 177 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทนุ 87 75 (5) 157 
เงินกูยื้มและตราสารทางการเงิน 1 (1) - - 

รวม 88 74 (5) 157 
     
สุทธ ิ 139 (126) 7 20 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี  
 
  บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัที่  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  
 1 มกราคม เบ็ดเสร็จ ก าไรขาดทุน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 (หมายเหตุ 33) เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและส ารอง     
   ส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 39 33 - 72 
ส ารองการดอ้ยค่า 47 (4) - 43 
อ่ืนๆ 130 (24) 6 112 
รวม 216 5 6 227 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทนุ 29 50 8 87 
เงินกูยื้มและตราสารทางการเงิน 5 (4) - 1 
รวม 34 46 8 88 

     
สุทธ ิ 182 (41) (2) 139 

 
13 สินทรัพย์อืน่สุทธ ิ

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดค้า้งรับ 318 369 

เงินวางหลกัประกนัเรียกโดยธนาคาร 1,428 110 

อ่ืนๆ 58 59 

รวม 1,804 538 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 สินทรัพย์จัดช้ัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สินทรัพยจ์ดัชั้นของสาขาตามหลกัเกณฑ์การจดัชั้นตามเกณฑ์คุณภาพท่ีก าหนด 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย สรุปไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 

  รายการ เงินให้สินเช่ือ  
  ระหว่าง แก่ลูกหนี ้  
  ธนาคารและ และดอกเบีย้  
 เงินลงทุน ตลาดเงนิ ค้างรับ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จดัชั้นปกติ 89,339 44,096 71,256 204,691 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - 390 390 

จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - 15 15 

จดัชั้นสงสัยจะสูญ - - 228 228 

รวม 89,339 44,096 71,889 205,324 

 
 พ.ศ. 2557 

  รายการ เงินให้สินเช่ือ  
  ระหว่าง แก่ลูกหนี ้  
  ธนาคารและ และดอกเบีย้  
 เงินลงทุน ตลาดเงนิ ค้างรับ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จดัชั้นปกติ 73,966 52,317 57,913 184,196 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - 5 5 

จดัชั้นสงสัยจะสูญ - - 365 365 

รวม 73,966 52,317 58,283 184,566 

 
เงินลงทุนแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนท่ีถูกจดัชั้นเป็นชั้นสงสัยจะสูญตามนิยามของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงเป็นขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการปรับมูลค่าเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557: 7 ล้านบาท) 
 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 เงินรับฝาก 
 
15.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 32,258 22,338 

ออมทรัพย ์ 79,560 71,018 

จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา   

- ไม่ถึง 6 เดือน 18,772 20,556 

- 6 เดือนไมถึ่ง 1 ปี 107 191 

รวม 130,697 114,103 

 
15.2 จ าแนกตามสกุลเงนิและถ่ินที่อยู่ของผู้ฝาก 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงินบาท 93,211 1,070 94,281 78,773 1,123 79,896 
เงินดอลลาร์สหรัฐ 34,905 1,023 35,928 31,826 676 32,502 
เงินสกุลอ่ืนๆ 482 6 488 1,693 12 1,705 

รวม 128,598 2,099 130,697 112,292 1,811 114,103 
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16 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สิน) 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 3 2,000 2,003 4 1,800 1,804 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 1,000 1,000 - 6,000 6,000 
บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์
   และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

 
1,539 

 
3,200 

 
4,739 

 
1,408 

 
3,200 

 
4,608 

สถาบนัการเงินอ่ืนๆ 1,569 650 2,219 514 125 639 

รวมในประเทศ 3,111 6,850 9,961 1,926 11,125 13,051 

       

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - - - 1,115 - 1,115 
เงินสกุลอ่ืนๆ 4,678 - 4,678 4,715 - 4,715 

รวมต่างประเทศ 4,678 - 4,678 5,830 - 5,830 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 7,789 6,850 14,639 7,756 11,125 18,881 

 
17 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตัว๋แลกเงิน 98 95 
ตัว๋เงินอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 16,061 15,398 
รวม  16,159 15,493 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกูยื้มทั้งหมดเป็นเงินบาทในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.44 ถึง ร้อยละ 2.05 ต่อปี (พ.ศ. 2557:  อัตราร้อยละ 
1.89 ถึง ร้อยละ 2.25 ต่อปี) 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   
- การจ่ายค่าตอบแทนเกษียณอายตุามกฎหมายและ   
       เงินเพิ่มพิเศษจากการเกษียณอาย ุ 197 173 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   
- การจ่ายค่าตอบแทนเกษียณอายตุามกฎหมายและ   
เงินเพิ่มพิเศษจากการเกษียณอาย ุ 23 20 
   
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ   
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ระหวา่งปี 11 32 
รวม 34 52 

 
สาขาจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การจ่ายค่าตอบแทนเกษียณอายตุามกฎหมาย 
 
ภายใตโ้ครงการน้ี พนกังานมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเกษียณอายุตามกฎหมายเป็นเงินเท่ากบัเงินเดือนสุดทา้ยตั้งแต่ 30 วนั ถึง 300 วนั  
ซ่ึงจะไดรั้บ ณ วนัท่ีเกษียณหรือการลาออกก่อนการเกษียณ 
 
การจ่ายบ านาญ 
 
ภายใตโ้ครงการน้ี พนกังานมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษเป็นเงินเท่ากบัเงินเดือน 1 เดือนสุดทา้ย ส าหรับการท างานกบัสาขาติดต่อกนั
ครบทุกๆ 5 ปี  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

62 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 197 173 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 197 173 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 173 140 
ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 17 14 
ตน้ทุนดอกเบ้ียของภาระผกูพนั 6 6 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (10) (19) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
   รับรู้ขาดทนุในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 11 32 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  197 173 

 
รายการท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ   

-  ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 23 20 

รวม 23 20 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัยท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อการ 
ตดับญัชี) 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 38 12 

รับรู้ในระหวา่งปี 9 26 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 47 38 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
   

อตัราคิดลด 2.9 3.6 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3 - 12 3 - 12 

อตัราเงินเฟ้อ 3.0 3.0 

อตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ
 

ตารางมรณะไทย  
พ.ศ. 2551 

ตารางมรณะไทย  
พ.ศ. 2551 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท 
  

อตัราคิดลด  
    ลดลงร้อยละ 1 18 
    เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (16) 
อตัราข้ึนเงินเดือนเฉล่ีย  
    ลดลงร้อยละ 1 (16) 
    เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 18 
อตัราการลาออกเฉล่ีย  
    โอกาสท่ีอตัราการลาออกลดลงร้อยละ 10 8 
    โอกาสท่ีอตัราการลาออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 (7) 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ 
 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท 
  

     ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน 1 
     ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระระหวา่ง 1 - 2 ปี 9 
     ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระระหวา่งมากกวา่ 2 - 5 ปี 57 
     ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระมากกวา่ 5 ปี 160 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้ านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method)) ณวนั 
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการค านวณหน้ีสินบ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
19 ประมาณการหนี้สิน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 193 218 

ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (20) (25) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 173 193 
 

รายการขา้งตน้ประกอบดว้ย การปรับโครงสร้างประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายกลุ่มธุรกิจเพื่อลูกคา้รายย่อย และรวมถ
ประมาณการหน้ีสินส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย 

 

20 หนีสิ้นอืน่ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 67 81 
ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 553 517 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10 221 
เงินวางหลกัประกนัเรียกโดยธนาคาร 7,133 2,810 
อ่ืนๆ 893 820 
รวม 8,656 4,449 
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21 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้าและภาระผูกพนั 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  เงินตรา   เงินตรา  
 เงินบาท ต่างประเทศ รวม เงินบาท ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 1 642 643 1 617 618 
การค ้าประกนัอ่ืนๆ 19,667 12,886 32,553 17,767 11,947 29,714 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้       
   ท่ียงัไม่ครบก าหนด 24 1,641 1,665 56 1,748 1,804 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 47 702 749 14 1,248 1,262 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน       

   สินเช่ืออ่ืนท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดม้ีการใช ้ 71,176 25,979 97,155 60,504 20,628 81,132 

รวม 90,915 41,850 132,765 78,342 36,188 114,530 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สาขามีคดีฟ้องร้องความผิดฐานเก่ียวกบัการผิดสัญญาซ้ือขาย ตัว๋เงิน ละเมิด เรียกราคาทรัพยคื์น  
ค ้าประกนั โดยมีทุนทรัพยก์ารฟ้องร้องเป็นจ านวน 463 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557: 463 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีดงักล่าวก าลงัอยู่ในระหว่าง
การรอค าพิพากษาของศาลฎีกา สาขามิไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าสาขา 
จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งมีสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวน้ี 

 
ภาระผูกพนัสัญญาเช่าระยะยาว 
 
  พ.ศ. 2558 

ประเภทของสัญญาเช่า อายุสัญญาคงเหลอื ล้านบาท 
   

สัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 3 
สัญญาเช่ายานพาหนะ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 15 พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 10 
สัญญาเช่าอุปกรณ์ 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 14 
  27 

 
  พ.ศ. 2557 

ประเภทของสัญญาเช่า อายุสัญญาคงเหลอื ล้านบาท 
   

สัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 8 
สัญญาเช่ายานพาหนะ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 14 
สัญญาเช่าอุปกรณ์ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 5 

  27 
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22 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัสาขา หากสาขามีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการ
บริหารหรือในทางกลบักนั หรือสาขาอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือ
กิจการนั้น รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ/บุคคล ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

ผูบ้ริหารส าคญั ประเทศไทย บุคคลผูซ่ึ้งมีอ  านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อการ
วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของสาขาไม่ว่า
ทางตรงและทางออ้มทั้งน้ีรวมกิจการของสาขา (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ประกอบดว้ย 

  - Chief Executive Officer 
  - Chief Financial Officer 
  - Chief Operating Officer 
  - Chief Risk Officer 
  - Head of Global Market 
  - Head of Global Banking 
  - Head of Commercial Banking 

- Head of Regulatory Compliance 
  - Head of Legal  
  - Head of Communications 
  - Head of Human Resources 
   

HSBC Holdings Plc. องักฤษ บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของส านกังานใหญ่ 
The Hongkong and Shanghai Banking ฮ่องกง ส านกังานใหญ่และสาขาอ่ืน 
   Corporation Limited (HBAP)   
   

กลุ่มบริษัท เอชเอสบีซี   
HSBC Bank Plc. องักฤษ บริษทัยอ่ยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Bank USA, N.A. สหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Private Banking Holdings (Suisse) S.A. สวิตเซอร์แลนด ์ บริษทัยอ่ยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG เยอรมนี บริษทัยอ่ยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Bank Canada แคนาดา บริษทัยอ่ยของ HSBC Holdings Plc. 
HSBC Bank Australia Limited ออสเตรเลีย บริษทัยอ่ยของ HBAP 
HSBC Bank Malaysia Berhad มาเลเซีย บริษทัยอ่ยของ HBAP 
HSBC Bank (China) Company Limited สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษทัยอ่ยของ HBAP 
HSBC Bank (Taiwan) Limited ไตห้วนั บริษทัยอ่ยของ HBAP 
Hang Seng Bank Limited ฮ่องกง บริษทัยอ่ยของ HBAP  
HSBC Bank Vietnam Limited เวียดนาม บริษทัยอ่ยของ HBAP 
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22 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
นโยบายในการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัน้ี 
 
รายการ นโยบายก าหนดราคา 
  

ดอกเบ้ีย อตัราตลาด 
การใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงกนัในสัญญา 
ตราสารอนุพนัธ์ ราคาตลาด 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 

HBAP   
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ยื้มแก่สาขาอ่ืนในต่างประเทศ 1 - 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 92 85 
ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูยื้มจากสาขาอ่ืนในต่างประเทศ 18 12 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 46 40 
ค่าใชจ้่ายปันส่วนจากส านกังานใหญ่ 533 501 
ค่าใชจ้่ายอ่ืน 25 49 
   
กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี   
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 84 73 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 33 29 
รายไดอ่ื้น 2 3 
ค่าใชจ้่ายอ่ืน 27 19 
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22 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย์)   
กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี   
HSBC Bank USA, N.A. 45 - 
HSBC Bank Plc. 11 35 
HSBC Bank Australia Limited 11 8 
HSBC Bank Canada 1 1 
HSBC Bank Malaysia Berhad 1 1 

รวม 69 45 

   

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หน้ีสิน)   
กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี   
HSBC Bank USA, N.A. 32 1,140 
HSBC Bank Plc. 518 515 
HSBC Bank Australia Limited 166 158 
Hang Seng Bank Limited 93 54 
HSBC Bank Malaysia Berhad 48 43 
HSBC Private Banking Holdings (Suisse) S.A. 43 24 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 6 26 
HSBC Bank (Taiwan) Limited 3 2 
HSBC Bank Vietnam Limited 2 3 
อ่ืนๆ 72 64 

รวม 983 2,029 

 
  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

69 

22 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 

บัญชีกบัส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกนัสุทธ ิ   
HBAP   
บญัชี - Nostro  (55) (48) 
บญัชี - Vostro  363 1,497 
เงินใหกู้ยื้ม (7) - 
เงินกูยื้ม 13,310 5,209 
ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 574 510 
เจา้หน้ีอ่ืน 2 2 
ลูกหน้ีอ่ืน (1) (3) 

รวม 14,186 7,167 

 
สาขามีธุรกรรมทางดา้นการบริหารเงิน ซ่ึงรวมทั้งสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสัญญา
ซ้ือขายสิทธิกบักลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียง 
 
สัญญาส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
(ก) สัญญาบริการ 

 
สาขาท าสัญญากับส านักงานใหญ่ในการว่าจ้างการบริหารและบริการอ่ืนๆ จากส านักงานใหญ่ ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย 
ท่ีสาขาตอ้งจ่ายแก่ส านกังานใหญ่อยูภ่ายใตสั้ญญาบริการภายใตเ้กณฑก์ารปันส่วนค่าใชจ้่ายจริงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(ข) สัญญาจา้งบุคลากรภายนอก 
 
สาขาเขา้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการว่าจา้งให้ด าเนินธุรกรรมของสาขา การประมวลผลทางการเงินและการ
ใหบ้ริการสนบัสนุนสารสนเทศ   
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23 ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
  

ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโชน์อ่ืนใดทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือไม่เป็นตวัเงินท่ีจ่ายให้กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร
ของธนาคารตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ 
เงินเดือน โบนสั(ถา้มี) และเบ้ียเล้ียง 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 189 190 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 10 10 
การจ่ายโดยใชหุ้น้ป็นเกณฑ ์ 25 10 
รวม 224 210 

 
24 ฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
 สาขาไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

ไวใ้นงบการเงินน้ี เน่ืองจากสาขาด าเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกรรมในประเทศเท่านั้น 
 
25 รายได้ดอกเบีย้ 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 889 1,422 
เงินลงทนุและรายการเพือ่คา้ 552 404 
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 1,185 1,320 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,520 1,281 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 4,146 4,427 
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26 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินรับฝาก 616 679 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 166 298 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 479 430 
เงินกูยื้ม 506 578 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,767 1,985 

 
27 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 132 114 
- บริการโอนเงินและเรียกเกบ็เงิน 305 301 
- การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ค่าธรรมเนียมการจดัการ และบริการท่ีปรึกษา 106 91 
- การดูแลและเกบ็รักษาหลกัทรัพย ์ 296 327 
- อ่ืนๆ 98 79 
รวม 937 912 

   
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ   
- บริการการโอนเงินและเรียกเกบ็เงิน 54 48 
- อ่ืนๆ 135 123 
รวม 189 171 
   
สุทธ ิ 748 741 
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28 ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากธุรกรรมเพือ่คา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 2,051 1,283 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย (1,040) (535) 
- ตราสารหน้ี 760 728 
รวม 1,771 1,476 

 
29 ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากการขายเงินลงทนุเผือ่ขาย 58 4 
รวม 58 4 

 
30 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ    
- รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3 2 
- เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 162 196 
รวม 165 198 
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31 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ค่าแรง เงินเดือน และโบนสั 1,005 941 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 23 20 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 54 47 
อ่ืนๆ 139 129 

รวม 1,221 1,137 

 
สาขาไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของสาขาบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และสาขาจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10 
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเ ล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต  

 
32 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ค่าใชจ้่ายปันส่วนจากส านกังานใหญ่ 275 267 
อ่ืน ๆ 252 252 

รวม 527 519 

 
33 ภาษเีงินได้ 

 
 ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท 
    

ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบัน    
ส าหรับปีปัจจุบนั  404 468 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป  (16) (7) 
  388 461 

    
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 12 126 41 

รวมภาษเีงินได้  514 502 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ก่อนภาษี
เงินได้ 

รายได้ภาษี
เงินได้ 

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 

ก่อนภาษี
เงินได้ 

รายได้ภาษี
เงินได้ 

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงินลงทุนเผื่อขาย (26) 5 (21) 65 (8) 57 
ขาดทุนจากการประมาณการ       
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (11) 2 (9) (32) 6 (26) 

อ่ืนๆ 7 - 7 8 - 8 

รวม (30) 7 (23) 41 (2) 39 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 อตัราภาษ ี  อตัราภาษ ี  

 (ร้อยละ) ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท 
     

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  2,576  2,430 
ภาษเีงินไดค้ านวณจากอตัราภาษ ี     
   เงินไดนิ้ติบคุคลของประเทศไทย 20.0 515 20.0 486 
ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี  0.6 15 0.9 23 
ปรับปรุงภาษีจากปีกอ่นท่ีบนัทึกสูงไป (0.6) (16) (0.3) (7) 

รวม 20.0 514 20.6 502 

 
การลดอัตราภาษเีงนิได้นิติบุคคล  
 
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี 2555 พ.ศ. 2556 และ 
พ.ศ. 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และ
ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ตามล าดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร 
ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
สาขาใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี พ.ศ. 2555 


