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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็น
นิติบคุคลเดียวกนั

หน้ีสิน

เงนิรบัฝาก 15 109,695,799 88,217,662
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 16, 22 24,577,159 20,981,379
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 1,285,850 1,782,781
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 7 40,961,993 27,824,303
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 17 11,602,629 9,144,715
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 327,510 260,544
ประมาณการหนี้สนิ 19 45,370 64,135
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธิ 12 326,320 -
หนี้สนิอื่น  20 3,768,227 2,973,483

รวมหน้ีสิน 192,590,857 151,249,002

ส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนั

เงนิทุนสทุธเิพือ่ด ารงสนิทรพัยต์ามกฎหมาย 5 20,100,000 20,100,000
บญัชกีบัส านกังานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็น
นติบุิคคลเดยีวกนัสทุธิ 22 1,473,610 8,088,266

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของส านกังานใหญ่และสาขาอื่น
ทีเ่ป็นนติบุิคคลเดยีวกนั 297,405 59,941

ก าไรสะสม 5,941,697 6,805,227

รวมส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนั 27,812,712 35,053,434

รวมหน้ีสินและส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็น
นิติบคุคลเดียวกนั 220,403,569 186,302,436

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี้ย 22, 26 4,043,215 3,802,391
คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 22, 27 1,710,976 1,685,161

รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ 2,332,239 2,117,230
รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 992,721 946,426
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนยีมและบรกิาร 218,696 213,064

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 22, 28 774,025 733,362
ก าไรสทุธจิากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 29 2,471,492 2,638,560
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่นๆ 286 100

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,578,042 5,489,252

ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืนๆ
   คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังาน 23, 31 1,328,928 1,172,812
   คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 372,185 298,961
   คา่ภาษอีากร 88,819 81,761
   คา่ใชจ่้ายอื่นๆ 22, 32 634,901 540,876

รวมค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 2,424,833 2,094,410

(กลบัรายการ)หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 30 (15,513) 12,414

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,168,722 3,382,428
ภาษเีงนิได้ 33 654,405 640,737

ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2,514,317 2,741,691

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผือ่ขาย 285,553 (39,559)
   ส ารองอื่น 2,682 6,279
   ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นส าหรบั
      รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 33 (57,111) 7,912
รายการทีไ่ม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 18 7,925 -
   ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นส าหรบั
      รายการทีไ่มจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 33 (1,585) -

รวมก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษีเงินได้ 237,464 (25,368)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2,751,781 2,716,323

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบุคคลเดียวกนั
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของส านักงานใหญ่และ
เงินลงทนุสทุธิเพ่ือ บญัชีกบัส านักงานใหญ่ สาขาอ่ืนท่ีเป็นนิติบคุคลเดียวกนั

ด ารงสินทรพัย์ และสาขาอ่ืนท่ีเป็น ก าไร(ขาดทนุ)จากการ
ตามกฎหมาย นิติบคุคลเดียวกนัสทุธิ วดัมลูค่าเงินลงทนุเผือ่ขาย ส ารองอ่ืน ก าไรสะสม รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 20,100,000 19,126,269 34,014 51,295 4,063,536 43,375,114
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรบัปี
ก ำไรสุทธิ - - - - 2,741,691 2,741,691
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนเผือ่ขำย - สุทธจิำกภำษเีงนิได้ - - (31,647) - - (31,647)
ส ำรองอื่น - - - 6,279 - 6,279

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (31,647) 6,279 - (25,368)

รวมก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรบัปี - - (31,647) 6,279 2,741,691 2,716,323
กำรเปลีย่นแปลงบญัชกีบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอื่นทีเ่ป็นนติบุิคคลเดยีวกนั - (11,038,003) - - - (11,038,003)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 20,100,000 8,088,266 2,367 57,574 6,805,227 35,053,434

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 20,100,000 8,088,266 2,367 57,574 6,805,227 35,053,434
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรบัปี
ก ำไรสุทธิ - - - - 2,514,317 2,514,317
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนเผือ่ขำย - สุทธจิำกภำษเีงนิได้ - - 228,442 - - 228,442

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิำกภำษเีงนิได้ - - - 6,340 - 6,340

ส ำรองอื่น - - - 2,682 - 2,682

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 228,442 9,022 - 237,464

รวมก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรบัปี - - 228,442 9,022 2,514,317 2,751,781
กำรเปลีย่นแปลงบญัชกีบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอื่นทีเ่ป็นนติบุิคคลเดยีวกนั - (6,614,656) - - - (6,614,656)

กำรจ ำหน่ำยก ำไรไปส ำนกังำนใหญ่ - - - - (3,377,847) (3,377,847)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 20,100,000 1,473,610 230,809 66,596 5,941,697 27,812,712

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษเีงนิได้ 3,168,722 3,382,428

รายการปรบักระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่ำเสือ่มรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 29,769 25,959
(โอนกลบั)หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญูและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (15,513) 12,414
(ก ำไร)ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (1,957,534) 194,200
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (280) (91)
ค่ำใชจ่้ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 88,353 26,212
(ก ำไร)ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ (59,583) 138,169
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ์ 2,317,744 996,819
ประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้(โอนกลบั) 674 (22,076)
ส ำรองอืน่ลดลง (46) (1,623)
รำยไดด้อกเบีย้สุทธิ (2,332,239) (2,117,230)
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 4,184,987           3,556,706           
เงนิสดจ่ำยดอกเบีย้ (1,697,627) (1,672,900)
เงนิสดจ่ำยภำษเีงนิได้ (360,437) (692,081)

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์
และหนี้สนิด ำเนินงำน 3,366,990 3,826,906

สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงนิ (14,372,044) 32,401,786
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (1,399,493) 382,616
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ (2,181,545) 1,800,326
สนิทรพัยอ์ืน่ (4,304,805) (786,839)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เงนิรบัฝำก 22,185,685 (28,040,681)
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงนิ 3,604,275 11,126,055
หนี้สนิจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม (496,931) (559,703)
ตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 2,476,633 (672,975)
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (13,462) (3,949)
ประมำณกำรหนี้สนิ (19,438) (19,438)
หนี้สนิอืน่ 908,037 (916,868)
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 9,753,902 18,537,236

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจ่ำยในกำรซื้อเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย (55,488,585) (58,096,529)
เงนิสดรบัจำกเงนิลงทุนทีค่รบก ำหนดในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย 55,673,000 50,813,000
เงนิสดจ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์ (25,389) (16,457)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 280 91

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 159,306 (7,299,895)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ (4,736) -
กำรจ ำหน่ำยก ำไรไปส ำนกังำนใหญ่ (3,377,847) -
บญัชกีบัส ำนกังำนใหญ่และสำขำอืน่ทีเ่ป็นนิตบุิคคลเดยีวกนัสุทธลิดลง (6,614,656) (11,154,722)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (9,997,239) (11,154,722)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึ้นสทุธิ (84,031) 82,619
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 152,673 70,054

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 68,642 152,673

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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หมายเหตุ สารบญั 
 
1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
3 การบรหิารความเสีย่งของธนาคาร 
4 มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารการเงนิ 
5 การด ารงเงนิกองทุน 
6 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ(ิสนิทรพัย)์ 
7 ตราสารอนุพนัธ ์
8 เงนิลงทุนสทุธ ิ
9 เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสทุธ ิ
10 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
11 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธ ิ
12 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธ ิ
13 สนิทรพัยอ์ื่น 
14 สนิทรพัยจ์ดัชัน้ 
15 เงนิรบัฝาก 
16 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ(หน้ีสนิ) 
17 ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื 
18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
19 ประมาณการหน้ีสนิ 
20 หน้ีสนิอื่น 
21 หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้าและภาระผูกพนั 
22 บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 
23 ผลประโยชน์ทีจ่า่ยแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 
24 การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 
25 ฐานะและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
26 รายไดด้อกเบีย้ 
27 คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 
28 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ
29 ก าไรสทุธจิากธรุกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 
30 หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
31 คา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกบัพนกังาน 
32 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
33 ภาษเีงนิได ้
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

เอชเอสบซี ีกลุ่มบรษิทั หรอื กลุ่มบรษิทั เอชเอสบซี ีในทีน้ี่หมายถงึ HSBC Holdings plc และบรษิทัยอ่ย 
 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ (“สาขา”) มทีี่อยู่จดทะเบยีนตัง้อยู่เลขที่ 968 ถนนพระราม 4  
สลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
 
ส านักงานใหญ่ของสาขาคอื ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จ ากดั ( “ส านักงานใหญ่”) ซึ่งจดทะเบียนในเขต
ปกครองพเิศษฮ่องกง ซึง่เป็นนิตบิุคคลประเภทจ ากดัหน้ีสนิ 
 
สาขาประกอบธรุกจิการธนาคารพาณิชย ์โดยใหบ้รกิารทุกประเภทแก่ลูกคา้ทีเ่ป็นบรษิทั  
 
งบการเงนิของสาขาฉบบัน้ีไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของสาขาของธนาคาร เพื่อใหเ้ผยแพรไ่ดเ้มื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิของสาขามดีงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีได้จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 การแสดงรายการในงบการเงนิ
เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ( “ธปท.”) ที่ สนส. 21/2558 เรื่อง การจัดท าและ 
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษทัโฮลดิ้งที่เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัที่  
4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
งบการเงินของสาขาได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
รายการทีเ่ปิดเผยในนโยบายการบญัชดีา้นล่าง 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย  ก าหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชี 
ทีส่ าคญัและการใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองสาขาไปถอืปฏบิตั ิ  
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอื ความซบัซ้อน หรอื เกี่ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการ  
ทีม่นียัส าคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารการเงนิ 
 
งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งหรอื
ความแตกต่างในการตคีวามระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อสาขา 

 
2.2.1 สาขาได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบติั 
 
ก)  มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ก าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ในการรบัรู้รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้า  
ซึ่งก าหนดให้สาขาต้องรบัรู้รายได้ตามหลกัการการโอนการควบคุม คอื รบัรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอน 
การควบคุมในสนิค้าหรอืบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจ านวนเงนิที่สะท้อนถึงจ านวนเงนิที่ สาขาคาดว่าจะได้รบัจาก
สนิคา้และบรกิารที่ไดโ้อนไป แทนหลกัการรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนในสนิค้าและ
บรกิารไปยงัผู้ซื้อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได ้และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
สาขาไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ มาถอืปฏบิตัิ
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงนิเปรยีบเทยีบ สาขาไม่ใช้วธิปีฏบิตัทิี่ผ่อนปรนส าหรบัสญัญาที่เสรจ็สมบูรณ์และสญัญาทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
ตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรงุโดยอธบิายใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
- การวดัมลูคา่ของรายการจา่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑท์ีช่ าระดว้ยเงนิสด 
- วิธีการทางบญัชีส าหรบัการปรบัปรุงเงื่อนไขและข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ เปลี่ยน 

การจดัประเภทจากการจา่ยช าระดว้ยเงนิสดเป็นการจา่ยช าระดว้ยตราสารทุน 
 
ทัง้น้ี ยงัได้ให้ข้อยกเว้นในการจดัประเภทกรณีที่กิจการต้องหกั ณ ที่จ่ายภาษีของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑเ์พื่อน าส่งให้หน่วยงานก ากบัดูแลภาษ ีใหถ้อืเสมอืนว่าเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑป์ระเภทช าระดว้ยตราสารทุนทัง้หมด ซึ่งเดมิจะต้องรบัรูส้ว่นของภาษดีงักล่าวเป็นการจ่ายโดยใช้หุน้เป็น
เกณฑป์ระเภททีช่ าระดว้ยเงนิสด 
 

ค)  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทน
จ่ายล่วงหน้า 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 22 ได้อธบิายให้ชดัเจนในกรณีที่กิจการได้จ่ายหรือรบั
ล่วงหน้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ เกี่ยวกบัวนัที่รบัรู้รายการซึ่งก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนที่น ามาใช้ในการรบัรู้
รายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย ์คา่ใชจ้า่ย หรอืรายได ้ 
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2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อสาขา 

(ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสาขาได้น ามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ส่งผลให้กิจการในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่าเกือบทัง้หมดในงบ
แสดงฐานะการเงนิ โดยไมต่อ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กจิการต้อง
รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช้ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัย์
อา้งองิมมีลูคา่ต ่า 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 สาขาจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)  
เรื่อง สญัญาเช่า โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีเป็น
รายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ การน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถอืปฏบิตัทิ าใหส้นิทรพัย์อื่นเพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 8 ล้านบาท และท าใหห้น้ีสนิอื่นเพิม่ขึ้น
เป็นจ านวนเงนิทีเ่ท่ากนั โดยไมม่ผีลกระทบต่อสนิทรพัยส์ทุธหิรอืก าไรสะสม 

 
ในวนัทีน่ ามาตรฐานฉบบัน้ีมาปฏบิตัใิช้เป็นครัง้แรก สาขาไดร้บัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าซึ่งเดมิถูกจดัประเภทเป็น 
‘สญัญาเช่าด าเนินงาน’ ภายใตห้ลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า หน้ีสนิดงักล่าวจะถูก
รบัรูใ้นหน้ีสนิอื่น และจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่เหลืออยู่
คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของผูเ้ช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 “สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้” จะถูกรบัรู้ใน
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และจะรบัรูเ้ท่ากบัมลูคา่หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรงุดว้ยค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า คา่เช่าคา้งจ่าย
คงค้าง และประมาณการหน้ีสนิจากสญัญาเช่าที่สร้างภาระที่เคยรบัรู้ของสญัญาเช่าบนงบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 นอกจากน้ี สาขาไดน้ าวธิปีฏบิตัทิี่ผอ่นปรนตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานมาใช้
ดงัต่อไปน้ี 
 
- เชื่อมัน่ในการประเมินว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาที่สร้างภาระหรือไม่ ซึ่งประเมินก่อนวนัที่น ามาปฏิบัติ  

ใชเ้ป็นครัง้แรก 
- รบัรู้สญัญาเช่าด าเนินงานที่อายุของสญัญาสิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

ในลกัษณะเดยีวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ของสญัญาเช่าที่เคยถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
 
  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

14 

2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อสาขา 

(ต่อ) 
 
2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสาขาไม่ได้น ามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มน้ีกล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดั
มูลค่าและการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงิน การด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงิน  
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สาขาจะปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิโดย
รบัรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรบัปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมินผล
กระทบเบือ้งตน้ผูบ้รหิารคาดวา่สาขาจะไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่สีาระส าคญัดงัน้ี 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ส ารองที่มอียู่มมีูลค่ามากกว่าขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ
เป็นจ านวน 900 ล้านบาท ทัง้น้ีส ารองส่วนเกินจากการน ามาตรฐานมาใช้เป็นครัง้แรกจะถูกปรบัลดด้วยวธิี
เสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อสาขา 

(ต่อ) 
 
2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสาขาไม่ได้น ามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 

ข)  มาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 
มาตรฐานฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุใหมซ่ึง่จะมผีลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่อสาขา ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ความไมแ่น่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ 

 
การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทาง
ภาษเีงนิไดข้องเงนิปนัผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์
ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปนัผล  
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลด
ขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์) ได้อธบิายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีารบญัชสี าหรบักรณีที่มกีาร
แก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  
โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปจัจุบนั ณ วนัที่ที่มีการแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณต้นทุนบรกิารในปจัจุบันและ
ดอกเบีย้สทุธสิ าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 
การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เง่ือนไขการช าระ
ก่อนก าหนดและค่าชดเชยท่ีติดลบ) การปรบัปรุงท าให้กิจการสามารถวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงินบาง
รายการที่มเีงื่อนไขการช าระก่อนก าหนด ที่มคี่าชดเชยในมูลค่าที่ติดลบ มสีทิธทิี่จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่ายแทนการวดัมลูคา่ดว้ยวธิมีลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน ซึง่สนิทรพัยเ์หล่าน้ีรวมถงึเงนิใหกู้ย้มืบาง
ประเภทและตราสารหน้ี โดยการที่จะวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายได้นัน้ค่าชดเชยในมูลค่าที่ติดลบ
จะต้องเป็นจ านวนเงนิที่สมเหตุสมผลส าหรบัการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด และตามโมเดลธุรกิจกิจการถือ
สนิทรพัยน์ัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา 
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2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อสาขา 
(ต่อ) 
 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ในหรือตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสาขาไม่ได้น ามาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษี
เงินได้ ได้อธิบายวิธีการรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและ
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดใ้นงวดปจัจบุนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้ในเรื่อง
ดงัต่อไปน้ี 
 

- กจิการต้องสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษทีี่มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้
เกี่ยวกบัขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการ
พจิารณา 

- หากกิจการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิกีารทางภาษทีี่มี
ความไมแ่น่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กจิการต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงใน
การใช้ ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี่ยนแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพนิิจ
หรอืประมาณการ 

 

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 

รายการที่รวมในงบการเงนิของสาขาถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัที่สาขา
ด าเนินงานอยู ่(สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน) ซึง่คอืเงนิบาท 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่
เกิดรายการหรอืวนัที่ตีราคาหากรายการนัน้ถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบั
หรอืจา่ยช าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงคา่สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน  
 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรือขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม  
การรบัรู้ก าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

2.4 เงินสด 
 

เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึง่เป็นไปตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

2.5 เงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึง่เป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด ซึง่สาขาตัง้ใจจะถอืไวเ้ป็นระยะเวลาสัน้เพื่อหา
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเพื่อคา้และแสดงในมูลค่ายุตธิรรม ก าไรหรอื
ขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัยไ์ดบ้นัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซึง่สาขาตัง้ใจและสามารถถอืจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนที่จะถอืจนครบก าหนด เงนิลงทุนที่จะ
ถอืจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่
ซือ้มากบัมลูคา่ไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจา่ยโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตลอดอายุของตราสารหน้ีที่เหลอื 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถอืไวเ้พื่อค้าหรอืตัง้ใจถือไว้  
จนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรบัรู้มูลค่าในครัง้แรกเงนิลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุตธิรรม ส าหรบัตราสารหน้ีการเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงนิตราต่างประเทศ
ของรายการทีเ่ป็นตวัเงนิ บนัทกึโดยตรงในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั สว่นผลขาดทุน
จากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน ส าหรบัตราสารทุนการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทกึโดยตรงในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคล
เดยีวกนั สว่นผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนจะรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุน
สะสมทีเ่คยบนัทกึในสว่นของส านกังานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบิุคคลเดยีวกนัโดยตรงเขา้ก าไรหรอืขาดทุน ในกรณีที่
เป็นเงนิลงทุนประเภททีม่ดีอกเบีย้จะบนัทกึดอกเบีย้ในก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

เงนิลงทุนในตราสารทุนซึง่ไมใ่ช่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิส าหรบัหลกัทรพัยเ์พื่อคา้และหลกัทรพัย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วนัที่
รายงานตามทีไ่ดป้ระกาศไวโ้ดยสมาคมตราสารหน้ีไทย 
 

การรบัรูร้ายการ 
 

สาขารบัรูร้ายการ และตดัรายการเงนิลงทุนในงบการเงนิดว้ยวธิตีามวนัช าระรายการ (settlement date method) 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

เมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงนิสุทธทิี่ได้รบัและมูลค่าตามบญัชี และรวมถึงก าไรหรอืขาดทุน
สะสมจากการตรีาคาหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้งที่เคยบนัทกึในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั
จะถูกบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 
 

ในกรณีที่สาขาจ าหน่ายบางส่วนของเงนิลงทุนที่ถอือยู่ การค านวณต้นทุนส าหรบัเงนิลงทุนที่จ าหน่ายไปและเงินลงทุน 
ทีย่งัถอือยูใ่ชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ปรบัใชก้บัมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมด 
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2.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี 

 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหน้ีได้แก่เงนิให้กู้ยมืที่สาขาเป็นผู้ให้สนิเชื่อโดยไม่มวีตัถุประสงค์เพื่อขายในระยะเวลาอนัสัน้และ
ไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์เพื่อคา้ ทัง้น้ีสาขาจะรบัรูเ้งนิใหส้นิเชื่อเมื่อลูกหน้ีได้รบัเงนิ สาขารบัรูเ้งนิใหส้นิเชื่อเมื่อ
เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกบัรายการนัน้ๆ และวดัค่าภายหลงัด้วยวธิรีาคาทุนตดั
จ าหน่ายโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 

 
2.7 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 

 
สาขาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเท่าจ านวนที่คาดว่าจะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ผลเสียหายน้ี
ประมาณขึน้จากมลูค่าปจัจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บั (ซึง่รวมมลูคา่ของหลกัประกนั
ของลูกหน้ี) โดยใชอ้ตัราคดิลดซึง่ค านึงถงึความไมแ่น่นอนของกระแสเงนิสด 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญขัน้ต ่า โดยใหต้ัง้ขึ้นในอตัราร้อยละ  
ทีแ่ตกต่างกนัส าหรบัหน้ีจดัชัน้แต่ละประเภท โดยใหพ้จิารณารวมถงึมูลค่าของหลกัประกนัในหน้ีจดัชัน้ดว้ย หลกัเกณฑ์ 
ที่ส าคญัในการจดัชัน้หน้ีคอืระยะเวลาที่คา้งช าระ สาขาไดใ้ช้แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าวเป็นเกณฑ์
ขัน้ต ่าส าหรบัการตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
 
ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย สาขาไดจ้ดัชัน้ลูกหน้ีเป็น 6 ประเภท โดยหลกัเกณฑท์ี่ส าคญัในการจดัชัน้
หน้ีคอืระยะเวลาคา้งช าระ ส าหรบัหน้ีจดัชัน้ปกต ิและจดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ ค านวณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญขัน้ต ่าตาม
อตัราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดโดยพิจารณามูลค่าหลกัประกนั ซึ่งมูลค่าหลกัประกนัที่ใช้ขึ้นอยู่กบั
ประเภทของหลกัประกนัและวนัที่มกีารประเมนิราคาล่าสุดซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนหน้ีจดัชัน้ต ่ากว่า
มาตรฐาน จดัชัน้สงสยั และจดัชัน้สงสยัจะสญูค านวณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในอตัรารอ้ยละ 100 ส าหรบัสว่นต่างระหว่าง
ยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชกีบัมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บัจากลูกหน้ีหรอืมูลค่าปจัจบุนัของ
กระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายหลกัประกนัซึง่เป็นไปตามวธิกีารทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  
 
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทีต่ ัง้เพิม่ในระหวา่งปี บนัทกึบญัชเีป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุน  
 
การตดับญัชลีูกหน้ีแต่ละรายเป็นหน้ีสญูหรอืหน้ีสญูไดร้บัคนืจะบนัทกึเพิม่หรอืลดจากคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
 

2.8 การปรบัโครงสร้างหน้ี 
 
สาขาจดัประเภทหน้ีที่ผ่านการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหาไวเ้ป็นหน้ีจดัชัน้ปกตเิมื่อมหีลกัฐานว่าลูกหน้ีสามารถปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดในสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี โดยเกณฑข์ัน้ต ่าลูกหน้ีจะต้องช าระตดิต่อกนัเป็นเวลาไมต่ ่ากว่า 3 งวดการ
ช าระหน้ีจงึจะจดัชัน้ใหมไ่ด ้

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

19 

2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
 

2.9 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวม
ตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้  
 
ต้นทุนที่เกดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์น่ึงตามความเหมาะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่สาขาและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื มลูคา่ตามบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรบัคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อื่นๆ สาขาจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใช้จา่ยในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจาก 
สิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละจะรบัรูบ้ญัชผีลก าไรหรอืขาดทุน
อื่นสทุธใินก าไรหรอืขาดทุน 
 

2.10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารแสดงในราคาทุนหกัด้วยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตดั
จ าหน่ายบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 28 ปี 
 
มูลค่าเริม่แรกของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ าหรบัรถยนต์จะถูกรบัรูเ้ท่ากบัมลูค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ค่าเสื่อมราคาบนัทกึ
ในก าไรหรอืขาดทุนดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 3 ปี 
 

2.11 การด้อยค่า 
 
สนิทรพัยท์ี่มอีายุการใหป้ระโยชน์ไมท่ราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มกีารตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยคา่
เป็นประจ าทุกปี สนิทรพัยอ์ื่นที่มกีารตดัจ าหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่า
ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อราคาตามบญัชีของ
สนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึ่งหมายถงึจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย
เทยีบกบัมูลค่าจากการใช้  สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดที่สามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการ
ประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัยท์ี่ไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุ นจากการ
ดอ้ยคา่ไปแลว้ จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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2.12 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิได้จะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการที่
รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิติบุคคลเดยีวกนั ในกรณีน้ี ภาษเีงนิไดต้้องรบัรูใ้นก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของส านกังานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั ตามล าดบั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอื ทีค่าดไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะม ี
ผลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่สาขา ด าเนินงานอยู่และเกดิรายไดเ้พื่อเสยีภาษ ีผูบ้รหิารจะ
ประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มสีถานการณ์ที่การน ากฎหมายภาษ ีไปปฏบิตัิ
ขึ้นอยู่กบัการตีความ และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษี 
แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีรบัรู้ตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคา
ตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ  
 
อย่างไรกต็าม สาขาจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิได้รอการตดับญัชทีี่เกิดจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการ
หน้ีสนิที่เกดิจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที่เกดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุน
ทัง้ทางบญัชหีรอืทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ 
หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะ
น าไปใช้เมื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้งได้ใช้ประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่าย
ช าระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสาขาจะมีก าไรทางภาษีเพยีงพอที่จะน า 
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติาม
กฎหมายที่จะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย ์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงินไดร้อการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2.13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ตราสารอนุพนัธ ์
 
เครื่องมอืทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจดัการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัรา
ดอกเบี้ย และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศที่เกดิจากกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมจดัหาเงนิและกจิกรรมลงทุน 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่มเ่ขา้เงื่อนไขการก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งถอืเป็นรายการเพื่อคา้ 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์จะรบัรู้รายการครัง้แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท าสญัญา (วนัที่ท า
รายการ) และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมบนัทึก
ในก าไรหรอืขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพนัธ์เข้าเงื่อนไขซึ่งมไีว้เพื่อเป็นเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง 
การบนัทกึรายการก าไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาจะขึน้อยูก่บัลกัษณะของการป้องกนัความเสีย่ง 
 
ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทเป็นสนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธเ์มื่อมูลค่ายุตธิรรมเป็นบวกและจดัเป็นหน้ีสนิตราสารอนุพนัธ์   
เมื่อมลูคา่ยตุธิรรมเป็นลบในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
สาขาจะถอืว่าตราสารอนุพนัธเ์ป็นเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งเมื่อ (1) เป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์หรือหน้ีสินที่รบัรู้แล้ว หรือภาระผูกพนัแน่นอน (การป้องกนัความเสี่ยงจากมูลค่า
ยตุธิรรม) หรอื (2) เป็นการป้องกนัความเสีย่งจากกระแสเงนิสด ซึง่เกดิจากสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิที่รบัรูแ้ลว้ หรอืรายการ
ที่มคีวามเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น (การป้องกนัความเสี่ยงจากกระแสเงินสด) ทัง้น้ีการบญัชีป้องกนัความเสี่ยงจะใช้
ส าหรบัตราสารอนุพนัธท์ี่ใช้ส าหรบัป้องกนัความเสีย่งจากมูลค่ายุตธิรรมหรอืการป้องกนัความเสีย่งจากกระแสเงนิสดเมื่อ
เขา้เงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
 
การป้องกนัความเสีย่งจากมลูคา่ยตุธิรรม 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงซึ่งเข้าเงื่อนไขการป้องกนัความเสี่ยงจากมูลค่า
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน พรอ้มกนักบัการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิที่มกีารป้องกนั
ความเสีย่ง 
 
หากการป้องกนัความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยง ผลกระทบไดป้รบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชขีองรายการ 
ที่มีการป้องกนัความเสี่ยงจะถูกตัดจ าหน่ายเข้าก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเครื่องมือ 
ทางการเงนินัน้ 
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2.13 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
การป้องกนัความเสีย่งจากกระแสเงนิสด 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งซึ่งเขา้เงื่อนไขการป้องกนัความเสีย่ง
จากกระแสเงนิสดจะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  ส่วนก าไรหรอืขาดทุนส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิลจะรบัรูเ้ป็นก าไรหรอื
ขาดทุนทนัท ี
 
ผลสะสมของก าไรหรอืขาดทุนซึง่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกตดัจ าหน่ายเขา้ก าไรหรอืขาดทุนในงวดการบญัชี 
ทีร่ายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมผีลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุน 
 
การระงบัรบัรูก้ารบญัชสี าหรบัการป้องกนัความเสีย่ง 
 
หากเครื่องมอืในการป้องกนัความเสี่ยงหมดอายุหรอืถูกขาย หรอืการป้องกนัความเสี่ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง ผลสะสมของก าไรหรอืขาดทุนของเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งซึง่รบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญ่และ
สาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบิุคคลเดยีวกนัยงัคงแสดงในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นที่เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนัจนกระทัง่ถงึ
วนัทีร่ายการในอนาคตจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน หากคาดวา่รายการในอนาคตจะไม่เกดิขึน้แล้วผลสะสมของก าไรหรอื
ขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งซึง่รบัรูใ้นส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัท ี
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
 
สาขาไดจ้ดัโครงการผลประโยชน์พนกังานหลายโครงการมดีงัน้ี 
 
โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว ้
 
ส าหรบัโครงการสมทบเงนิที่ก าหนดไวน้ัน้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานซึง่สาขาจ่ายเงนิสมทบเป็นจ านวนเงนิ
ทีแ่น่นอนไปอกีกจิการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) และจะไมม่ภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืภาระผูกพนัโดย
อนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในก าไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพ่นักงานไดท้ างานใหส้าขา 
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน  
ภาระผูกพนัสุทธขิองสาขาจากโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท างานของพนักงานในปจัจุบนัและในปีก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดม้ี
การคดิลดกระแสเงนิสดเพื่อใหเ้ป็นมลูคา่ปจัจบุนั อตัราคดิลดเป็นอตัรา ณ วนัทีร่ายงานจากพนัธบตัรรฐับาล ซึง่มรีะยะเวลา
ครบก าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของสาขาและมสีกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของผลประโยชน์ที่คาดวา่จะจ่าย 
การค านวณนัน้จดัท าโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ 
 
สาขารบัรูก้ าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
 
แผนการใหห้ลกัทรพัยแ์ก่พนกังาน 
 
สาขาจะใหหุ้น้ของ HSBC Holdings plc ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของส านักงานใหญ่เป็นรางวลัแก่พนักงานของ
สาขา โดยตน้ทุนของหุน้ดงักล่าวจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาจนถงึวนัที่พนักงานมสีทิธไิดร้บัหุน้  

 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
 
ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย  
เมื่อพนกังานท างานให ้
 
หน้ีสินรบัรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช าระส าหรบัการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสัน้ หากสาขามีภาระผูกพนัตาม
กฎหมายหรอืภาระผูกพนัโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที่พนักงานไดท้ างานใหใ้นอดตีและภาระผูกพนั
น้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุผล 
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2.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
สาขาไดจ้ดัเตรยีมการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑท์ี่จ่ายช าระดว้ยตราสารทุนใหแ้ก่พนักงานซึ่งถอืเป็นการชดเชยบรกิารที่
ไดร้บัจากพนักงาน  ต้นทุนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่จ่ายช าระด้วยตราสารทุนนัน้วดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุน ณ วนัที่ใหส้ทิธ ิและรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิโดยปรบัปรุงรายการที่
เกีย่วขอ้งเขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
การยกเลกิในระหวา่งช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธเิสมอืนเป็นการเร่งระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิและรบัรูร้ายการทีไ่ดร้บัทนัที
แทนทีจ่ะตอ้งรบัรูต้ลอดระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธทิีเ่หลอือยู่ 
 
HSBC Holdings เป็นผูอ้อกตราสารทุนใหเ้พื่อเป็นรางวลัตอบแทนแก่พนักงานในกลุ่มบรษิทั การออกตราสารทุนใหแ้ก่
พนักงานในกลุ่มบรษิทัถอืเป็นเงนิทุนสนับสนุนจาก HSBC Holdings โดยปรบัปรุงกบั “ส ารองอื่น” ตลอดระยะเวลาให้
ไดร้บัสทิธ ิและเมื่อมกีารใช้สทิธกิารจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑท์ี่จ่ายช าระด้วยตราสารทุน เงนิทุนสนับสนุนดงักล่าวจะ
ลดลงโดยการออกตราสารทุนตามมลูคา่ยตุธิรรมแก่พนกังาน ทัง้น้ีสาขาบนัทกึรายการดงักล่าวเป็น “หน้ีสนิอื่น” 
 

2.16 ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูก้ต็่อเมื่อสาขามภีาระหน้ีสนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัหรอืทีก่่อตัง้ขึน้อนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระ
หน้ีสนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหน้ีสนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 
 

2.17 รายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 
ดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่ายจากเครื่องมอืทางการเงนิที่มดีอกเบี้ยรบัรูเ้ป็น “รายไดด้อกเบี้ย” และ “ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย” ใน
ก าไรหรอืขาดทุนโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนินัน้ 
 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้แก่อัตราที่ใช้ในการคิดลดที่ท าให้มูลค่าปจัจุบันของประมาณการกระแสเงินสดรบัหรือ 
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือ
ระยะเวลาที่ส ัน้กว่ามจี านวนเท่ากบัราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์ทางการเงินหรอืหน้ีสินทางการเงินนัน้ การค านวณ
อตัราดอกเบีย้ที่แท้จรงิดงักล่าว สาขาประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาจากเงื่อนไขตามสญัญาของเครื่องมอืทาง
การเงนิซึ่งไม่รวมผลขาดทุนดา้นสนิเชื่อในอนาคต  การค านวณดงักล่าวไดร้วมจ านวนเงนิที่สาขาจะจ่ายหรอืรบัซึ่งถือ
เป็นสว่นหน่ึงของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ตน้ทุนในการท ารายการและสว่นลดหรอืสว่นเกนิอื่นๆ 
 
สาขารบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีตามเกณฑค์งคา้ง โดยจะหยุดรบัรูร้ายไดโ้ดยใช้เกณฑก์ารรบัช าระเงนิ 
ส าหรบัลูกหน้ีที่คา้งช าระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดอืนนับจากวนัที่ครบก าหนดช าระ หรอืมคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการ
ช าระหน้ี สาขาจะยกเลกิรายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวทีส่าขาบนัทกึบญัชเีป็นรายไดแ้ล้วออกจากบญัชเีพื่อให้
เป็นไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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2.18 รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 
 
สาขาจะรบัรู้รายไดค้่าธรรมเนียมจากการจดัการธุรกรรม ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เมื่อสาขาไดใ้ห้บรกิารแก่ลูกค้าเสรจ็สิ้นแล้ว 
หากสญัญานัน้เป็นสญัญาใหบ้รกิารตลอดช่วงระยะเวลา รายไดจ้ะถูกรบัรูต้ลอดอายสุญัญา 
 
คา่ใชจ้า่ยทีม่ใิช่ดอกเบีย้บนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง  

 
2.19 การหกักลบ 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิจะแสดงหกักลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยจ านวนสุทธ ิ  
กต็่อเมื่อสาขามสีทิธติามกฎหมายในการน าจ านวนทีร่บัรูไ้วใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมาหกักลบลบหน้ีกนั และสาขาตัง้ใจ 
ทีจ่ะรบัหรอืจา่ยช าระดว้ยยอดสทุธ ิ
 

3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
 
สาขามคีวามเสีย่งจากเครื่องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ความเสีย่งดา้นเครดติ คอืความเสีย่งที่ลูกคา้หรอืคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาท าใหส้าขาเกิดความสูญเสยีทางการเงนิได้ 
สาขาได้มนีโยบายในการป้องกนัความเสี่ยงน้ีโดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของคู่ค้า และเรยีกหลกัประกนัหรอื 
เรยีกหลกัทรพัย์อื่นๆ ในจ านวนที่เพยีงพอที่จะครอบคลุมถงึความสูญเสยีทางการเงนิที่จะเกดิขึน้ได ้เพื่อลดความเสีย่ง 
จากการขาดทุนทางการเงนิจากการผดินัดช าระ 
 
ในด้านการบนัทึกสินทรพัย์ทางการเงินความเสี่ยงด้านเครดิตน้ีมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสินทรพัย์ในงบแสดง  
ฐานะการเงนิหลงัหกัคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูซึง่แสดงเป็นผลขาดทุนของสาขา 
 
สาขามคีวามเสีย่งดา้นเงนิใหส้นิเชื่อในกรณีทีคู่่สญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาของตราสารทางการเงนิ ความเสีย่งดงักล่าว 
จะมคีา่เท่ากบัมลูคา่ตามสญัญาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นเบือ้งตน้ 
 
ความเสีย่งดา้นเครดติน้ีสามารถเกิดขึ้นได้กบัตราสารอนุพนัธท์ี่ยงัไม่ครบก าหนดด้วยในกรณีที่ลูกคา้ไม่สามารถช าระ
เงนิไดเ้มื่อครบก าหนดตามสญัญา 
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3.2 ความเส่ียงด้านตลาด 
 
ความเสีย่งดา้นตลาด คอืความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด เช่น อตัราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน 
อตัราแลกเปลี่ยน และการกระจายตวัของเครดติ (ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงในสถานะเครดติของผู้ใหกู้้ยมืหรอื 
ผูอ้อก) ซึ่งกระทบต่อรายได้หรอืมูลค่าของตราสารทางการเงนิของสาขา วตัถุประสงคข์องการจดัการความเสี่ยงด้าน
ตลาดเพื่อจดัการและควบคุมผลเสยีหายจากความเสีย่งด้านตลาดภายในขอบเขตที่ยอมรบัได้และได้รบัผลตอบแทน
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม  
 
สาขามคีวามเสีย่งดา้นตลาดหลกั 3 ประเภทไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น และ
ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน 
 
(ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยเกดิจาก ความเป็นไปไดท้ี่อตัราดอกเบี้ยจะมกีารเปลี่ยนแปลงและมผีลกระทบต่อ
มูลค่าตราสารทางการเงนิของสาขา หรอืรายได้หรอืต้นทุนเงนิทุนทัง้ในงวดปจัจุบนัและในอนาคต ความเสี่ยงจาก
อตัราดอกเบี้ยเกดิจากโครงสรา้งและลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ และส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาอื่นที่
เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนัของสาขา และมคีวามแตกต่างในช่วงของวนัครบก าหนดการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย
ของสนิทรพัย์และหน้ีสิน สาขาจดัการความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยในการจดัการความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยที่เกดิจากตราสาร
ทางการเงนินัน้ ๆ  
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3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สาขามีสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงินที่ส าคญั จ าแนกตามประเภทอัตรา
ดอกเบีย้ มดีงัน้ี 
 พ.ศ. 2562 

 อตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลง อตัราดอกเบีย้   
 ตามอตัราตลาด คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิสด - - 69 69 
รายการระหว่างธนาคาร     
   และตลาดเงนิสุทธ ิ 2 28,746 2,505 31,253 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 1,000 79,131 - 80,131 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้(1)  24,689 41,430 492 66,611 
สนิทรพัยอ์ืน่ 7,449 - 203 7,652 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 33,140 149,307 3,269 185,716 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 75,279 20,455 13,962 109,696 
รายการระหว่างธนาคาร     
   และตลาดเงนิ 5,222 12,570 6,785 24,577 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - 1,286 1,286 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 8,021 3,582 - 11,603 
หนี้สนิอื่น 2,182 - 254 2,436 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 90,704 36,607 22,287 149,598 

 

(1) เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธจิากรายไดร้อตดับญัช ี



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สาขามสีนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิที่ส าคญั จ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบี้ย  
มดีงัน้ี 
 พ.ศ. 2561 

 อตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลง อตัราดอกเบีย้   
 ตามอตัราตลาด คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิสด - - 153 153 
รายการระหว่างธนาคาร     
   และตลาดเงนิสุทธ ิ 3 12,034 4,965 17,002 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 998 75,804 - 76,802 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้(1)  28,328 36,231 463 65,022 
สนิทรพัยอ์ืน่ 3,296 - 200 3,496 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 32,625 124,069 5,781 162,475 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 66,191 8,928 13,099 88,218 
รายการระหว่างธนาคาร     
   และตลาดเงนิ 7,135 9,465 4,381 20,981 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - 1,783 1,783 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 9,145 - - 9,145 
หนี้สนิอื่น 1,519 - 53 1,572 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 83,990 18,393 19,316 121,699 

 
(1) เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธจิากรายไดร้อตดับญัช ี



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รายละเอยีดความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ของสาขาซึง่ค านวณจากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมต่ามสญัญา
หรอืวนัทีค่รบก าหนดแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สรปุไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 

 น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี ถึง มากกว่า ไม่มี  อตัราดอกเบีย้ 
 3 เดือน ถึง 1 ปี 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม ถวัเฉล่ีย 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - 69 69 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 27,670 1,078 - - 2,505 31,253 2.05 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 11,184 27,076 25,820 16,051 - 80,131 1.92 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ย        
   คา้งรบัสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 50,827 8,296 6,728 268 492 66,611 2.85 
สนิทรพัยอ์ื่น 7,449 - - - 203 7,652 1.57 

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 97,130 36,450 32,548 16,319 3,269  185,716  
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 93,189 2,538 7 - 13,962 109,696 0.89 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 17,792 - - - 6,785 24,577 2.66 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  - - - - 1,286 1,286 - 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 5,140 2,881 602 2,980 - 11,603 3.22 
หนี้สนิอื่น 2,182 - - - 254 2,436 2.12 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 118,303 5,419 609 2,980 22,287 149,598  
        
ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์        

   เพ่ือการบริหารความเส่ียง 69,699 (69,430) (11,360) 11,091 457,817 457,817  

 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รายละเอยีดความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ของสาขาซึง่ค านวณจากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมต่ามสญัญา
หรอืวนัทีค่รบก าหนดแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สรปุไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 

 น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี ถึง มากกว่า ไม่มี  อตัราดอกเบีย้ 
 3 เดือน ถึง 1 ปี 5 ปี 5 ปี ดอกเบีย้ รวม ถวัเฉล่ีย 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - 153 153 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 11,647 390 - - 4,965 17,002 1.89 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 12,666 28,692 14,831 20,613 - 76,802 1.93 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ย        
   คา้งรบัสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 49,553 8,533 5,161 1,312 463 65,022 2.61 
สนิทรพัยอ์ื่น 3,296 - - - 200 3,496 1.42 

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 77,162 37,615 19,992 21,925 5,781 162,475  
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 72,159 2,960 - - 13,099 88,218 0.82 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 16,600 - - - 4,381 20,981 3.85 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  - - - - 1,783 1,783 - 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 6,512 2,633 - - - 9,145 3.14 
หนี้สนิอื่น 1,519 - - - 53 1,572 1.75 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 96,790 5,593 - - 19,316 121,699  
        
ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์        

   เพ่ือการบริหารความเส่ียง 78,210 (83,245) (7,210) 12,245 710,159 710,159  

 
สาขาจดัการความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้โดยการวางโครงสรา้งการถอืสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดว้ยความแตกต่างของ
วนัที่มกีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ตามทิศทางของอตัราดอกเบี้ยในตลาดเพื่อสร้างอตัราที่เหมาะสมในการจดัการ
ความเสีย่งในขอบเขตทีย่อมรบัได ้



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ข) ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 

 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศคอืความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน 
ซึ่งกระทบต่อมูลค่าของตราสารทางการเงนิของสาขาหรอืท าใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายไดห้รอืต้นทุนเงนิทุนของ
สาขา ทัง้น้ี เครื่องมอืที่ใช้ในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดแ้ก่ การจ ากดัการ
เปิดสถานะความเสี่ยง และมูลค่าความเสียหายโดยรวมสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อมัน่ทางสถิติที่ก าหนด 
(Value at Risk) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สาขามฐีานะเงนิตราต่างประเทศสทุธดิา้นสนิทรพัย ์(หน้ีสนิ) ในสกุล
เงนิตราต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ*   
ดอลลารส์หรฐั (9,214) 4,395 
ยโูร (169) 190 
เยน (44) (48) 
ปอนด ์ 769 898 
สงิคโปรด์อลลาร ์ (57) (57) 
อื่น ๆ 11 255 
 
*  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไมม่สีนิเชื่อดอ้ยคณุภาพทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  
 

(ค) ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน 
 
ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน คอืความเสีย่งที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนหรอืหุ้นทุน
ท าใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายได้หรอืมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิของสาขา ทัง้น้ีสาขาบรหิารความเสี่ยงด้าน
ราคาตราสารทุนโดยตดิตามสภาพตลาดอยา่งใกลช้ดิ เพื่อน าเสนอขอ้มลูแก่ผูบ้รหิารเพื่อจดัการทีเ่หมาะสม 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง หมายถงึความเสีย่งที่สาขาไม่สามารถจดัหาทรพัยากรทางการเงนิได้เพยีงพอตามความ
ต้องการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเพื่อปฏบิตัติามภาระผูกพนัต่างๆ หรอืสามารถจดัหาทรพัยากรทางการเงนิเหล่านัน้
ไดโ้ดยมตีน้ทุนทีม่ากเกนิไป 
 
วตัถุประสงคข์องสาขาในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องและความเสีย่งจากการจดัหาเงนิทุนนัน้เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่า
สาขามเีงนิทุนเพยีงพอตามภาระในการส่งมอบในอนาคต ดงันัน้สาขาจงึมคีวามจ าเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องรวมถงึ  
การบรหิารจดัการสภาพคล่องทัง้สนิทรพัย์ หน้ีสนิ และภาระผูกพนัเพื่อสนองวตัถุประสงค์ในการด ารงกระแสเงนิสด  
ในระดบัทีเ่หมาะสมและสามารถสง่มอบตามภาระภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
สาขามกีารควบคมุความเสีย่งจากสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดใหเ้พยีงพอต่อ
การด าเนินงานของสาขา และเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสด 
 
สาขาบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องโดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมฝีา่ยบรหิารเงนิเป็นผูร้บัผดิชอบบรหิารสภาพคล่องของสาขาในการ
จดัหาแหล่งเงนิทุนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวรวมถึงการบรหิารการลงทุนในสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสูงทัง้ที่เป็นสกุล  
เงนิบาทและเงนิตราต่างประเทศ ทัง้น้ีเพื่อใหส้าขามัน่ใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพยีงพอสอดคล้องกบัภาวะ
ตลาดในปจัจุบนัและในอนาคตโดยการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
บรหิารสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิของสาขา 
 
 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วเิคราะหต์ามระยะเวลาครบก าหนดของ
สญัญา สรปุไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 

 เม่ือทวง น้อยกว่า  3 เดือน 1 ปี  มากกว่า ไม่มี  
 ถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ก าหนด รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 69 69 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 2,505 27,670 1,078 - - - 31,253 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 94 2,199 3,378 16,843 12,848 - 35,362 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - 11,184 27,076 25,820 16,051 - 80,131 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ - 34,727 11,185 16,940 2,724 - 65,576 
สนิทรพัยอ์ื่น - 7,652 - - - - 7,652 

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 2,599 83,432 42,717 59,603 31,623 69 220,043 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 89,241 17,910 2,538 7 - - 109,696 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 12,007 12,570 - - - - 24,577 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  1,286 - - - - - 1,286 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 78 2,417 3,015 17,128 18,324 - 40,962 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 310 1,702 5,534 4,057 - 11,603 
หนี้สนิอื่น - 2,436 - - - - 2,436 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 102,612 35,643 7,255 22,669 22,381 - 190,560 

        

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (100,013) 47,787 35,464 36,934 9,242 69 29,483 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

34 

3 การบริหารความเส่ียงของธนาคาร (ต่อ) 
 
3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 วเิคราะหต์ามระยะเวลาครบก าหนดของ
สญัญา สรปุไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวง น้อยกว่า  3 เดือน 1 ปี  มากกว่า ไม่มี  
 ถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ก าหนด รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 153 153 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 5,092 11,519 391 - - - 17,002 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 233 3,598 3,230 8,929 8,552 - 24,542 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - 12,666 28,692 14,831 20,613 - 76,802 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ - 28,431 9,813 22,585 3,091 - 63,920 
สนิทรพัยอ์ื่น - 3,496 - - - - 3,496 

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 5,325 59,710 42,126 46,345 32,256 153 185,915 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 79,290 5,968 2,960 - - - 88,218 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 11,516 9,465 - - - - 20,981 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  1,783 - - - - - 1,783 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 265 2,860 3,989 8,779 11,931 - 27,824 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - 1,593 3,894 3,658 - 9,145 
หนี้สนิอื่น - 1,572 - - - - 1,572 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 92,854 19,865 8,542 12,673 15,589 - 149,523 

        

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (87,529) 39,845 33,584 33,672 16,667 153 36,392 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน 
 
ล าดบัของมลูค่ายติุธรรม 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิจะถูกก าหนดตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 
• ขอ้มลูระดบั 1 - เกณฑก์ารวดัมลูคา่โดยใช้ราคาตลาด : เครื่องมอืทางการเงนิทีม่รีาคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง

ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนั ทีส่าขาสามารถเขา้ถงึตลาดนัน้ ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
• ขอ้มูลระดบั 2 - เทคนิคการประเมนิมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลที่สงัเกตได ้(Observable Input) : เครื่องมอืทางการเงนิที่มรีาคาที่

ตลาดส าหรบัตราสารที่คล้ายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง หรอืราคาตลาดส าหรบัตราสารที่เหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัในตลาด
ไมม่สีภาพคล่อง และตราสารทางการเงนิทีป่ระเมนิมลูคา่โดยใชแ้บบจ าลองซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ าคญัทีส่งัเกตได ้

• ขอ้มูลระดบั 3 - เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่ขอ้มูลไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (Unobservable Input) : 
เครื่องมอืทางการเงินที่ประเมินมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าที่หน่ึงข้อมูลหรอืหลายข้อมูลไม่ได้มาจากข้อมูล 
ทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 

 
การวดัมูลค่ายตุธิรรมอยู่ภายใต้กรอบการควบคมุที่ออกแบบมาเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ามูลคา่ยุตธิรรมถูกประเมนิและการตรวจสอบโดย
หน่วยงานอสิระจากหน่วยงานที่รบัความเสีย่ง  เครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิกบัราคาตลาดจากภายนอก
หรอืการประเมนิมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลที่สงัเกตได ้ราคาและปจัจยัดงักล่าวจะถูกก าหนดและตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่าเป็นข้อมูล
อสิระและเชื่อถอืได ้ส าหรบัขอ้มลูในตลาดทีไ่มม่สีภาพคล่องสาขาจะหาแหล่งขอ้มลูอื่นในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่มคีวามเกีย่วขอ้งและมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ 
 
กรอบการควบคุมการวดัมูลค่ายุติธรรมที่ค านวณโดยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่า (Valuation Model) ได้ค านึงถึงการ
พฒันา และการตรวจสอบข้อมูลและปจัจยัต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยหน่วยงานสนับสนุนอิสระ อนัได้แก่ (i) ตรรกะใน
แบบจ าลองการประเมนิมูลค่า (ii) ปจัจยัหรอืข้อมูลที่มผีลต่อการประเมนิมูลค่า (iii) การปรบัเปลี่ยนปจัจยัต่างๆ นอกเหนือ
แบบจ าลองการประเมนิมูลค่า และ (iv) ความสมเหตุสมผลของผลลพัธจ์ากการประเมนิมูลค่า แบบจ าลองการประเมนิมูลค่าที่
ผา่นกระบวนการตรวจสอบและการทดสอบความถูกตอ้งจงึน ามาใช้ในการประเมนิมูลคา่ ทัง้น้ีไดม้กีารเปรยีบเทยีบผลลพัธ์และ
ปจัจยัต่างๆ กบัขอ้มลูภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 
 
การปรบัปรงุมลูค่ายติุธรรม (Fair value adjustments) 
 
การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมจะน ามาใชเ้มื่อสาขาพจิารณาแล้วว่ามปีจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ยงัมไิดร้วมอยูใ่นรปูแบบการประเมนิ
มูลค่า สาขาแบ่งประเภทของการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมออกเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  (Risk-related) และ แบบจ าลองที่
เกีย่วขอ้ง (Model-related)  สว่นใหญ่การปรบัปรงุเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งธุรกรรมในดา้น Global Banking and Markets 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
การปรบัปรงุความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง (Risk-related adjustments) 
 
ราคาเสนอซื้อขาย (Bid-offer) 
 
IFRS 13 ก าหนดใหใ้ชช้่วงราคาในการเสนอซือ้ขายเป็นตวัแทนของมูลค่ายตุธิรรม แบบจ าลองการประเมนิโดยทัว่ไปจะก าหนด
มูลค่ากลางในตลาด การปรบัราคาเสนอซื้อขายจะสะท้อนให้เหน็ถงึต้นทุนราคาเสนอซื้อขายที่เกดิขึ้นเมื่อทุกความเสีย่งตลาด 
ทีม่นียัส าคญัทีเ่หลอืสทุธถิูกปิดโดยใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งทีม่อียู ่หรอืโดยการปิดสถานะ (unwinding) 
 
ความไมแ่น่นอน (Uncertainty) 
 
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นแบบจ าลองบางอยา่งอาจหาไดย้ากหรอืไม่สามารถหาไดจ้ากขอ้มลูในตลาด และตวัแบบจ าลองเองอาจจะแตกต่าง
จากแบบจ าลองทัว่ไปมาก ในสถานการณ์เช่นน้ี ช่วงของมูลค่าที่เป็นไปไดข้องเครื่องมอืทางการเงนิ หรอืตวัแปรตลาดอาจถูก
ก าหนดขึน้ ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นต้องท าการปรบัปรุงเพื่อสะท้อนใหเ้หน็ถงึความเป็นไปไดใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ
เครื่องมอืทางการเงนิ โดยผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รบัมูลค่ายุติธรรมที่น่าเชื่อถือมากขึน้จากตวัแปรที่มคีวามไม่แน่นอนหรอืจาก
แบบจ าลองทีต่อ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานในการประเมนิมลูคา่ 
 
การปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเครดติ (Credit valuation adjustment) 
 
การปรบัปรุงมูลค่าด้านเครดติ เป็นการปรบัปรุงการประเมนิมูลค่าสญัญาอนุพนัธ ์(over-the-counter derivative หรอื “OTC”)  
เพื่อสะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรมทีคู่ส่ญัญาอาจผดินดัช าระหน้ี และสาขาอาจไมไ่ดร้บัมลูคา่ตลาดเตม็จ านวนของการท าธรุกรรม  
 
การปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเดบติ (Debit valuation adjustment) 
 
การปรบัปรงุมูลคา่เดบติ คอืการปรบัปรงุการประเมนิมลูค่าสญัญาอนุพนัธ ์OTC เพื่อสะทอ้นมูลคา่ยุตธิรรมของความเป็นไปได้
ทีส่าขาอาจผดินดัช าระหน้ี และสาขาอาจไมส่ามารถจา่ยช าระมลูคา่ตลาดเตม็จ านวนของการท าธุรกรรม 
 
การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมของแหล่งเงนิทุน (Funding fair value adjustment) 
 
การปรบัปรบัปรงุมูลคา่ยตุธิรรมของแหล่งเงนิทุนค านวณโดยใช้การกระจายการจดัหาแหล่งเงนิทุนในตลาดในอนาคต ซึง่แหล่ง
เงนิทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตมกีลุ่มตราสารอนุพนัธ ์OTC ซึ่งไม่มหีลกัประกนัเป็นองคป์ระกอบ และตราสารอนุพนัธท์ี่มี
หลกัประกนัในส่วนที่ไม่มีหลกัประกันเป็นองค์ประกอบ ทัง้น้ีรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ซึ่งไม่มีหลกัประกันเป็นองค์ประกอบ 
ทัง้จ านวน แหล่งเงนิทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตค านวณโดยวธิีการจ าลองการเลียนแบบแหล่งเงินทุนที่มอียู่ ซึ่งแหล่ง
เงนิทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตน้ีจะถูกปรบัปรุงดว้ยการสิน้สุดสญัญาเมื่อมกีารผดินัดช าระหน้ีโดยกลุ่มบรษิทัหรอืคูส่ญัญา  
การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมของแหล่งเงนิทุนและการปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเดบติน้ีจะถูกค านวณโดยอสิระ 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
แบบจ าลองทีเ่กีย่วข้อง (Model-related adjustments) 
 
ขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง (Model limitation) 
 
แบบจ าลองที่ใช้เพื่อการประเมนิมูลค่าอาจลดความซบัซ้อนของสมมติฐานโดยไม่ไดร้วมทุกลกัษณะตลาดที่ส าคญั นอกจากน้ี
ววิฒันาการของตลาดและรูปแบบที่มคีวามเหมาะสมในอดตีอาจจะต้องมกีารพฒันาเพื่อรวมลกัษณะตลาดที่ส าคญัในสภาวะ 
ตลาดปจัจุบนั ในสถานการณ์เช่นน้ีจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนข้อจ ากดัของแบบจ าลอง ในขณะที่แบบจ าลองได้รบัการพฒันา 
ข้อจ ากดัของแบบจ าลองจะได้รบัการแก้ไขและรวมในแบบจ าลองแล้ว ดงันัน้จงึไม่มคีวามจ าเป็นต้องปรบัปรุงข้อจ ากดัของ
แบบจ าลองอกี 
 
การปรบัปรงุก าไร ณ วนัแรก (Inception profit  หรอื “Day 1 profit or loss reserves”)  
 
การปรบัปรงุก าไร ณ วนัแรกจะน ามาใช้เมื่อมกีารประมาณการมูลค่ายตุธิรรมโดยใชแ้บบจ าลองการประเมนิมูลค่าซึง่ใช้ขอ้มูลที่
มคีวามส าคญัซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดตัง้แต่หน่ีงรายการขึน้ไป  
 
วิธีการปรบัปรงุมลูค่าด้านเครดิตและเดบิต (Credit Valuation Adjustment/Debit Valuation Adjustment Methodology) 
 
กลุ่มบรษิทัค านวณการปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเครดติและเดบติแยกต่างหากออกจากกนัส าหรบัแต่ละบรษิทั และภายในแต่ละบรษิทั
ส าหรบัแต่ละคูส่ญัญาที่บรษิทัมคีวามเสีย่งที่คาดว่าจะเกดิขึน้ สาขาค านวณการปรบัปรงุมลูค่าดา้นเครดติโดยใชโ้อกาสทีจ่ะเกดิ 
การผดิสญัญาของคู่สญัญาต่อการไม่ผดิสญัญาของสาขาไปหาผลบวกที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสาขาต่อคู่สญัญา และคูณดว้ยผล
ของคา่ความเสยีหายที่คาดวา่จะเกดิขึน้ในกรณีที่ผดิสญัญา ในทางตรงกนัขา้มสาขาค านวณการปรบัปรงุมูลค่าดา้นเดบติโดยใช้
โอกาสที่จะเกดิการผดิสญัญาของสาขาต่อการไม่ผดิสญัญาของคู่สญัญาไปหาผลบวกที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของคู่สญัญาต่อสาขา
และคูณดว้ยผลของค่าความเสยีหายที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในกรณีที่ผดิสญัญา การค านวณทัง้สองจะถูกปฏบิตัติลอดอายุของผลที่
คาดวา่จะเกดิขึน้ 
 
ส าหรบัผลติภณัฑส์่วนใหญ่ที่จะค านวณผลบวกที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อคู่สญัญา สาขาใช้วธิกีารจ าลองเพื่อรวมขอบเขตของผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นเข้าด้วยกนัตลอดชุดของรายการกบัคู่สญัญาตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิ วธิกีารจ าลองดงักล่าวรวม 
“Credit Mitigant” เช่น สญัญายอมใหห้กักลบหน้ีระหวา่งกนัของคูส่ญัญาและสญัญาวางหลกัประกนักบัคูส่ญัญา 
 
ส าหรบัชนิดของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิที่มคีวามซบัซ้อน (Exotic Derivatives) ซึ่งผลิตภณัฑ์นัน้วธิกีารจ าลองไม่รองรบั 
หรอืตราสารอนุพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในทีต่ลาดการค้าทีเ่ลก็กว่าเครื่องมอืการจ าลองจะสามารถน าไปใช้ได ้สาขาปฏบิตัติามวธิทีางเลอืกอื่น 
 
โดยทัว่ไปวธิกีารดงักล่าวไม่ไดอ้ธบิายความเสีย่งผดิทาง (Wrong-Way Risk) ซึ่งเกดิขึน้จากมูลค่าอ้างองิของตราสารอนุพนัธ์ 
ที่มมีาก่อนการปรบัปรุงมูลค่าด้านเครดติ ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ร่วมกนัอย่างแน่ชดักบัโอกาสที่จะเกิดการผดิสญัญาของคู่สญัญา  
ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งผดิทาง วธิกีารซือ้ขายเจาะจงจะถูกน ามาใช้เพื่อสะทอ้นถงึความเสีย่งผดิทางในการประเมนิมลูคา่  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม จดัประเภทในระดบัของ
ล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 

 พ.ศ. 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีรบัรู้มลูค่ายติุธรรมผ่าน 
   งบก าไรขาดทุน     
เงนิลงทุนเพื่อคา้  16,860 11,889 - 28,749 
ตราสารอนุพนัธ ์ 2 35,345 15 35,362 
สินทรพัยท์างการเงินเผ่ือขาย     

ตราสารหน้ี 11,507 39,875 - 51,382 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 28,369 87,109 15 115,493 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
หน้ีสินทางการเงินท่ีรบัรู้มูลค่ายติุธรรมผ่าน 
   งบก าไรขาดทุน     
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื  - 11,291 312 11,603 
ตราสารอนุพนัธ ์ 9 40,919 34 40,962 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 9 52,210 346 52,565 

 
รายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 สรปุไดด้งัน้ี 
 

 สินทรพัย ์

 เงินลงทุนเพ่ือค้า 

สินทรพัย ์
ทางการเงินเผ่ือ

ขาย 

 ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
โอนจากระดบั 1 ไประดบั 2 639 3,679 
โอนจากระดบั 2 ไประดบั 1 21 2,601 
 
รายการโอนระหวา่งระดบัของล าดบัชัน้มลูค่ายตุธิรรมเกดิจากการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่า 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

39 

4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม จดัประเภทในระดบัของ
ล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 พ.ศ. 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีรบัรู้มลูค่ายติุธรรมผ่าน 
   งบก าไรขาดทุน     
เงนิลงทุนเพื่อคา้  17,136 8,256 - 25,392 
ตราสารอนุพนัธ ์ 31 24,448 63 24,542 
สินทรพัยท์างการเงินเผ่ือขาย     
ตราสารหน้ี 700 50,710 - 51,410 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 17,867 83,414 63 101,344 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
หน้ีสินทางการเงินท่ีรบัรู้มูลค่ายติุธรรมผ่าน 
   งบก าไรขาดทุน     
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื  - 8,827 318 9,145 
ตราสารอนุพนัธ ์ 59 27,756 9 27,824 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 59 36,583 327 36,969 

 
รายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 สรปุไดด้งัน้ี 
 

 สินทรพัย ์

 เงินลงทุนเพ่ือค้า 

สินทรพัย ์
ทางการเงินเผ่ือ

ขาย 

 ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   
โอนจากระดบั 1 ไประดบั 2 124 - 
โอนจากระดบั 2 ไประดบั 1 2,212 700 
 
รายการโอนระหวา่งระดบัของล าดบัชัน้มลูค่ายตุธิรรมเกดิจากการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่า  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครือ่งมือทางการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 
 
เงนิลงทุน 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนแสดงตามนโยบายการบญัชสีาขาตามวธิทีีร่ะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 
 
ตราสารอนุพนัธ ์
 
ตราสารอนุพนัธ์ที่ไม่ไดม้กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องจะวดัมูลค่าโดยใช้แบบจ าลองการประเมนิมูลค่า แบบจ าลอง 
การประเมนิมูลค่าค านวณมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตตามหลกัการ “ไม่มกีารเกง็ก าไร” (No-arbitrage) 
ส าหรบัอนุพนัธท์ีไ่มม่คีวามซบัซอ้น เช่น สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และตราสารสทิธใินการซือ้ European Option  
ใช้วิธีแบบจ าลองที่ตลาดใช้เป็นมาตรฐาน ส าหรบัผลิตภณัฑ์ตราสารอนุพนัธ์ที่มีความซบัซ้อนมากขึ้นการวดัมูลค่า
ยตุธิรรมอาจจะมคีวามแตกต่างจากแนวปฏบิตัขิองตลาด ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิราคาจะถูกก าหนดจากขอ้มลูทีอ่า้งองิ
หรอืสงัเกตได้จากตลาดซื้อง่ายขายคล่องของตราสารอนุพนัธ์ รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยจากบุคคลที่สาม  เช่น ตวัแทน
จ าหน่าย นายหน้า หรอืผู้ให้บรกิารก าหนดราคา ทัง้น้ีข้อมูลบางอย่างอาจไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จาก
ตลาดโดยตรง แต่สามารถก าหนดจากราคาที่สงัเกตได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเปรยีบเทียบ หรอืประมาณการจาก
ขอ้มลูในอดตีหรอืแหล่งอื่น  ตวัอยา่งของขอ้มูลที่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตได้ ไดแ้ก่ การเคลื่อนไหวของราคา
ทัง้หมดหรอืบางส่วนของตราสารสทิธใินตลาดที่มสีภาพคล่องต ่า และความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่างๆ ในตลาดเช่น 
อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ และราคาตราสารทุน 
 
ตราสารอนุพนัธ์ที่วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จาก
ตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ประเภทสหสมัพนัธ์ (Correlation Product) เช่น ตราสารสิทธิในตะกร้าแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตราสารสทิธใินตะกร้าตราสารทุน การท าธุรกรรมผสมระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบี้ย และธุรกรรมตราสารสทิธริะยะยาว  ตวัอย่างของธุรกรรมตราสารสทิธริะยะยาว ไดแ้ก่ ตราสารสทิ ธิใน 
ตราสารทุน ตราสารสทิธใินอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
 
 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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41 

4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครือ่งมือทางการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
ตราสารหน้ีอนุพนัธแ์ฝง 
 
ตราสารหน้ีทีม่อีนุพนัธแ์ฝงแสดงรวมในตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื ถอืเป็นตราสารหน้ีเพื่อคา้และวดัมลูคา่ดว้ยมูลค่า
ยตุธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีอนุพนัธ์แฝงที่วดัมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด 
ประเมนิมูลค่าโดยใช้ข้อมูลที่มาจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีพื้นฐานและมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์แฝง  ทัง้น้ี 
การประเมนิมูลค่าของอนุพนัธ์แฝงสามารถอ้างถึงได้จากตราสารอนุพนัธ์ซึ่งระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้น มูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าวรวมถึงผลกระทบจากการปรบัใช้ credit spread ที่เหมาะสมกบัหน้ีสนิของสาขา โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุตธิรรมของตราสารหน้ีที่ออกอนัเน่ืองมาจาก own credit spread ค านวณได้จาก  ราคาจากภายนอกที่ตรวจสอบได้ 
หรอืราคาที่ไดม้าจาก credit spread จากหลกัทรพัยท์ี่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัจากผูอ้อกหลกัทรพัยร์ายเดยีวกนัส าหรบั
ตราสารแต่ละตวั ณ วนัที่รายงาน จากนัน้คดิลดกระแสเงนิสดของตราสารแต่ละตวัโดยใชอ้ตัรา THBFIX  ส่วนต่างจาก
การประเมนิราคาดงักล่าวถอืเป็น own credit spread ของสาขา 
 
ตราสารหน้ีอนุพนัธแ์ฝงภายใต้ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีสกุลเงนิบาท ซึ่งตราสารดงักล่าวออกโดยสาขาให้แก่
คู่สญัญาโดยมอีตัราผลตอบแทนองิกบัส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยอ้างองิในการกู้ยมืเงนิบาทในแต่ละช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด ทัง้น้ีขอ้มูลที่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดของตราสารหน้ีอนุพนัธแ์ฝงภายใต้ขอ้มูลระดบั 3 
ไดแ้ก่ ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยอ้างองิในการกู้ยมืเงนิบาท และความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราดอกเบีย้อ้างองิในการ
กูย้มืเงนิบาทในแต่ละช่วงระยะเวลาทีต่่างๆ 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

การกระทบยอดการประเมินมลูค่ายติุธรรมในข้อมูลระดบั 3 ของล าดบัของมลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการเคลื่อนไหวระหว่างยอดต้นปีและยอดปลายปีส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
ของเครื่องมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ข้อมูลระดบั 3 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค 
การประเมนิมลูคา่ทีข่อ้มลูไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 

 

สินทรพัย ์
ตราสาร
อนุพนัธ์ 

หน้ีสิน 
ตราสาร
อนุพนัธ์ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออก 

และเงินกู้ยืม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 63 9 318 
ก าไรขาดทุนทีร่บัรูม้ลูคา่ยตุธิรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (8) 25 3 
การช าระราคา - - (9) 
รายการโอนออก (40) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 15 34 312 

    
ก าไรขาดทุนทีย่งัไมร่บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระหวา่งปี    
   ทีร่วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนของสนิทรพัย ์/ หน้ีสนิ    
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (8) (25) 6 
 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในสมมติฐานของข้อมูลทีไ่ม่ได้มาจากข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้จากตลาด  
 
ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญัต่อความเคลื่อนไหวของการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของขอ้มูลระดบั 3 ต่อทางเลอืกที่
เป็นไปได ้
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
การกระทบยอดการประเมินมลูค่ายติุธรรมในข้อมูลระดบั 3 ของล าดบัของมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการเคลื่อนไหวระหว่างยอดต้นปีและยอดปลายปีส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
ของเครื่องมือทางการเงินที่ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ข้อมูลระดับ 3 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค 
การประเมนิมลูค่าทีข่อ้มลูไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด  
 

 

สินทรพัย ์
ตราสาร
อนุพนัธ์ 

หน้ีสิน 
ตราสาร
อนุพนัธ์ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออก 

และเงินกู้ยืม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 138 6 328 
ก าไรขาดทุนทีร่บัรูม้ลูคา่ยตุธิรรมผ่านงบก าไรขาดทุน 5 3 (2) 
การช าระราคา - - (8) 
รายการโอนออก (80) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 63 9 318 

    
ก าไรขาดทุนทีย่งัไมร่บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระหวา่งปี    
   ทีร่วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนของสนิทรพัย ์/ หน้ีสนิ    
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (25) (3) 13 
 
รายการโอนออกจากข้อมูลระดบั 3 ของสนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์เน่ืองจากข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิมูลค่าสามารถ
สงัเกตไดจ้ากตลาด 
 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในสมมติฐานของข้อมูลทีไ่ม่ได้มาจากข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้จากตลาด  
 
ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญัต่อความเคลื่อนไหวของการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลระดบั 3 ต่อทางเลือก 
ทีเ่ป็นไปได ้
 
การเปลี่ยนแปลงในทางบวกและทางลบได้จากการท าการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
การวเิคราะห์ความเคลื่อนไหวมจีุดมุ่งหมายในการวดัช่วงของมูลค่ายุตธิรรมที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ร้อยละ 95 ในการ
ประเมินผลกระทบดงักล่าวใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าตามลักษณะของรายการโดยค านึงถึงความพร้อมและ 
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลใกล้เคยีงที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด รวมถงึขอ้มูลในอดตี หากขอ้มูลที่ได้ไม่สอดคล้องกบั
การวเิคราะหท์างสถติ ิในการตดัสนิใจต่อความไมแ่น่นอนดงักล่าวยงัคงใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 95 เช่นกนั  
 
หากมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินประเมนิจากข้อมูลที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด
มากกวา่หน่ึงขอ้มูล ตารางขา้งตน้แสดงผลการเปลี่ยนแปลงที่ดทีีสุ่ดในทางบวกและแยท่ีสุ่ดในทางลบจากสมมตฐิานนัน้ๆ 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ข้อมลูทีไ่ม่ได้มาจากข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้จากตลาด ข้อมลูระดบั 3 ของเครือ่งมือทางการเงิน 
 
ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูทีไ่มไ่ดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด ขอ้มูลระดบั 3 ของเครื่องมอืทางการเงนิ และช่วงของขอ้มลู (Full range of inputs) เหล่านัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ทัง้น้ีช่วงของขอ้มลูหลกั (Core range of inputs) ประมาณภายในช่วงรอ้ยละ 90 ของขอ้มลูเหล่านัน้ รายละเอยีดเพิม่เตมิของขอ้มลูทีไ่มไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 
ข้อมลูเชิงปริมาณเกีย่วกบัข้อมูลทีส่ าคญัทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงจากตลาด ในการประเมินมลูค่าข้อมลูระดบั 3 
 
 มลูค่ายติุธรรม  ข้อมลูท่ีส าคญัท่ีไม่ได้มา ช่วงของข้อมลู ช่วงของข้อมลูหลกั 

 สินทรพัย ์ หน้ีสิน  จากข้อมลูท่ีสามารถ (Full range of inputs) (Core range of inputs) 

 ล้านบาท ล้านบาท เทคนิคการประเมินมูลค่า สงัเกตได้จากตลาด ล่าง บน ล่าง บน 
         
ตราสารอนุพนัธ์          
   อนุพนัธอ์ตัราดอกเบีย้ 15 34 Price - Market comparable approach IR basis รอ้ยละ 0.8 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 0.8 รอ้ยละ 1.0 
         
ตราสารหน้ีอนุพนัธ์แฝง - 312 Model - Option model IR correlation รอ้ยละ 87.9 รอ้ยละ 95.4 รอ้ยละ 87.9 รอ้ยละ 95.4 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 15 346       
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ข้อมลูทีไ่ม่ได้มาจากข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้จากตลาด ข้อมลูระดบั 3 ของเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูทีไ่มไ่ดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด ขอ้มูลระดบั 3 ของเครื่องมอืทางการเงนิ และช่วงของขอ้มลู (Full range of inputs) เหล่านัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ทัง้น้ีช่วงของขอ้มลูหลกั (Core range of inputs) ประมาณภายในช่วงรอ้ยละ 90 ของขอ้มลูเหล่านัน้ รายละเอยีดเพิม่เตมิของขอ้มลูทีไ่มไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 
ข้อมลูเชิงปริมาณเกีย่วกบัข้อมูลทีส่ าคญัทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงจากตลาด ในการประเมินมลูค่าข้อมลูระดบั 3 
 
 มลูค่ายติุธรรม  ข้อมลูท่ีส าคญัท่ีไม่ได้มา ช่วงของข้อมลู ช่วงของข้อมลูหลกั 

 สินทรพัย ์ หน้ีสิน  จากข้อมลูท่ีสามารถ (Full range of inputs) (Core range of inputs) 

 ล้านบาท ล้านบาท เทคนิคการประเมินมูลค่า สงัเกตได้จากตลาด ล่าง บน ล่าง บน 

         
ตราสารอนุพนัธ์          
 อนุพนัธอ์ตัราดอกเบีย้ 63 9 Price - Market comparable approach IR basis รอ้ยละ 2.3 รอ้ยละ 2.6 รอ้ยละ 2.3 รอ้ยละ 2.6 
         
ตราสารหน้ีอนุพนัธ์แฝง - 318 Model - Option model IR correlation รอ้ยละ 87.8 รอ้ยละ 99.0 รอ้ยละ 87.8 รอ้ยละ 99.0 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 63 327       
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ความผนัผวน (Volatility) 
 
ความผนัผวนเป็นตวัชี้วดัความแปรปรวนของราคาตลาดในอนาคต ความผนัผวนมแีนวโน้มที่จะเพิม่ขึน้ในภาวะที่ตลาด 
มแีรงกดดนัสูงและมแีนวโน้มลดในภาวะตลาดน่ิง ความผนัผวนเป็นปจัจยัส าคญัในการก าหนดราคาของตราสารสิทธิ 
โดยทัว่ไปในภาวะที่มีความผนัผวนสูง ราคาของตราสารสทิธจิะมรีาคาสูงขึ้น  สิง่น้ีสะท้อนให้เหน็ทัง้ความน่าจะเป็น 
ที่จะได้รบัจากผลตอบแทนจากตราสารสทิธิจะสูงขึ้น และโอกาสที่ต้นทุนในการป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยใช้ 
ตราสารสทิธขิองสาขากเ็พิม่ขึน้เช่นกนั  หากตราสารสทิธมิรีาคาสูงขึน้จะเป็นการเพิม่มูลค่าใหก้บัฐานะของสาขาที่เป็น 
ผูถ้อืตราสารสทิธ ิ(Long position) และถา้หากสาขาเป็นผูม้ฐีานะเป็นผูอ้อกตราสารสทิธ ิ(Short position) สาขาจะขาดทุน 
 
ความผนัผวนของราคาขึน้อยู่กบั ราคาตลาดของสนิทรพัยอ์้างองิ ราคาใชส้ทิธ ิและอายทุี่เหลอืในการใช้สทิธขิองตราสารสทิธ ิ
ความผนัผวนของราคายงัขึน้อยู่กบัความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา ดงันัน้จงึเป็นเรื่องยากในการระบุระดบัความผนัผวน 
ยกตวัอยา่งเช่นโดยทัว่ไประดบัความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจะต ่ากวา่ระดบัความผนัผวนของ
ตราสารทุน ทัง้น้ีอาจมบีางคูส่กุลเงนิหรอืตราสารทุนบางรายการที่ระดบัความผนัผวนแตกต่างจากที่กล่าวขา้งตน้ 
 
ความผนัผวนบางประเภทถอืเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงจากตลาด อนัไดแ้ก่ ความผนัผวนส าหรบัรายการที่มี
ระยะเวลายาว ดงันัน้ความผนัผวนของขอ้มลูที่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดจงึตอ้งใช้วธิปีระมาณจาก
ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด ตวัอยา่งเช่น ระดบัความผนัผวนระยะยาวอาจประมาณจากระดบั
ความผนัผวนสัน้ นอกจากน้ีช่วงของข้อมูลความผนัผวนที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้จากตลาดในตาราง
ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความหลากหลายในขอ้มูลความผนัผวนขาเขา้ซึ่งองิกบัราคาตลาด ตวัอยา่งเช่นระดบัความผนัผวน
จากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัสกุลเงนิอ้างอิงหลกัอาจจะต ่าเมื่อเทียบกบัระดบัความผนัผวนของสกุลเงนิอื่นที่ไม่ใช่สกุล
เงนิหลกัในการด าเนินงาน (Non-managed currencies) ซึง่มคีวามผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนทีสู่งกว่า ตวัอยา่งของความ
ผนัผวนอื่น ไดแ้ก่ ความผนัผวนของตราสารสทิธใินตราสารทุนในสถานะ deep-in-the-money และ deep-out-the-money จะมี
ความผนัผวนมากกว่าตราสารสทิธใินสถานะ at-the-money ทัง้น้ีช่วงหลกัของขอ้มลูความผนัผวน (Core range) มกัจะ
แคบกว่าช่วงทัง้หมดของข้อมูลความผนัผวน (Full range) เพราะตวัอย่างของข้อมูลความผนัผวนเหล่าน้ีมกัมีความ 
ผนัผวนรนุแรง และคอ่นขา้งเกดิขึน้น้อยต่อกลุ่มหลกัทรพัยข์องสาขา 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ค่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) 
 
คา่สหสมัพนัธเ์ป็นตวัชี้วดัของความสมัพนัธร์ะหวา่งราคาตลาดของสองราคาและจะแสดงเป็นตวัเลขระหว่างช่วงลบหน่ึงและ
บวกหน่ึง ค่าสหสมัพนัธท์ี่เป็นบวกหมายความว่าราคาตลาดของทัง้สองมแีนวโน้มการเคลื่อนไหวไปในทศิทางเดยีวกนั  
ซึ่งหากค่าสหสมัพนัธ์เท่ากบับวกหน่ึง หมายความว่ามกีารเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ส่วนค่าสหสมัพนัธ์ 
ที่เป็นลบนัน้หมายความว่าราคาตลาดทัง้สองมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม ซึ่งหากค่าสหสมัพนัธ์
เท่ากบัลบหน่ึง หมายความว่าการเคลื่อนไหวในราคาตลาดของทัง้สองราคามทีิศทางตรงข้าม ค่าสหสมัพนัธ์มกัใช้ใน 
การประเมนิมูลค่าตราสารที่มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ โดยอตัราการจ่ายผลตอบแทนมกัขึน้อยู่กบัราคาตลาดมากกว่าหน่ึงราคา 
ตวัอย่างเช่น การประเมนิมูลค่าตราสารสทิธใินตะกรา้ตราสารทุน ซึ่งการจ่ายผลตอบแทนซึ่งองิกบัผลประกอบการของ
ตระกรา้ตราสารทุนเดยีว และค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นเหล่านัน้ อนัไดแ้ก่ equity-equity 
correlation ที่ใช้เป็นขอ้มูลขาเขา้ (input) นอกจากน้ียงัมตีราสารที่มคีวามหลากหลายซึ่งมูลค่าขึน้อยู่กบัค่าสหสมัพนัธ์
ต่างๆ ได้แก่ ตราสารซึ่งอิงกบัความสมัพนัธ์ของสินทรพัย์เดยีวกนั (equity-equity correlation) หรอืตราสารที่อิงกบั
ความสัมพันธ์ข้ามสินทรัพย์ เช่น foreign exchange rate-interest rate correlation ที่ใช้เป็นข้อมูลขาเข้า (input) 
โดยทัว่ไปช่วงของค่าสหสมัพนัธข์องตราสารซึง่องิกบัความสมัพนัธข์องสนิทรพัยเ์ดยีวกนัจะแคบกว่าช่วงของความผนัผวน
ทีอ่งิกบัคา่สหสมัพนัธข์า้มสนิทรพัย ์
 
ค่าสหสมัพนัธอ์าจจะเป็นขอ้มูลที่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (Unobservable) ทัง้น้ีขอ้มูลดงักล่าว 
อาจประมาณจากหลกัฐานหรอืข้อมูลที่มอียู่ รวมถึงความเหน็ส่วนใหญ่ของผู้ให้บรกิารซึ่งก าหนดราคา (Consensus 
pricing service) ราคาซือ้ขายทีท่ าโดยสาขา คา่สหสมัพนัธเ์ทยีบเคยีง และการตรวจสอบความสมัพนัธข์องราคาในอดตี 
 
ช่วงของคา่สหสมัพนัธข์องขอ้มูลทีไ่ม่ไดม้าจากขอ้มลูที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดที่แสดงในตารางขา้งต้นสะทอ้นใหเ้หน็ถึง
ความหลากหลายของข้อมูลขาเข้า (input) ของค่าสหสมัพนัธ์ต่างๆ ของคู่ราคาในตลาด  ส าหรบัค่าสหสมัพนัธ์ของ 
“ขอ้มูลที่ไม่ไดม้าจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด” เพยีงหน่ึงขอ้มูล ความไม่แน่นอนของค่าสหสมัพนัธ์มแีนวโน้ม 
ทีจ่ะน้อยกวา่ช่วงของขอ้มลูทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.2 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม จดัประเภทในระดบั
ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
 พ.ศ. 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิสด 69 - - 69 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ - 31,253 - 31,253 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบั - - 66,568 66,568 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 69 31,253 66,568 97,890 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก - 109,696 - 109,696 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 24,577 - 24,577 
รวมหน้ีสินทางการเงิน - 134,273 - 134,273 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม จดัประเภทในระดบั
ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
 พ.ศ. 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     
เงนิสด 153 - - 153 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ - 17,002 - 17,002 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบั - - 64,904 64,904 
รวมสินทรพัยท์างการเงิน 153 17,002 64,904 82,059 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก - 88,218 - 88,218 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 20,981 - 20,981 
รวมหน้ีสินทางการเงิน - 109,199 - 109,199 
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4 มลูค่ายติุธรรมของตราสารการเงิน (ต่อ) 
 
4.2 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
การประเมินมลูค่ายติุธรรมของเครือ่งมือทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 
ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่าดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมซึง่โดยทัว่ไปมรีะยะสัน้และมกีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่
ตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ ประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้ราคาตามบญัชี 
ซึ่งได้แก่ เงนิสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรพัย์และหน้ีสนิ) ซึ่งทัง้หมดน้ีวดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 
 
เงินให้สินเชือ่แก่ลกูหน้ี 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีแสดงในราคาที่ใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัชเีน่ืองจากเงนิใหส้นิเชื่อส่วนใหญ่ 
มอีตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด และคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพสะทอ้นถงึความเสีย่งดา้นเครดติของ
สนิเชื่อของลูกหน้ี ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยบ่อย และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระส าคญัในความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ ถือตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่รายงาน ส่วนมูลค่า
ยุติธรรมของเงนิให้สนิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่และมกีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ภายในหน่ีงปีของวนัที่รายงาน 
ประมาณโดยใชม้ลูคา่ตามบญัช ีณ วนัทีร่ายงาน สว่นมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยคงทีอ่ื่นๆ ประมาณโดยใช้
การวเิคราะหส์่วนลดกระแสเงนิสดและการใช้อตัราดอกเบี้ยปจัจุบนัที่คดิกบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีที่มคีุณภาพความเสี่ยง
ของการใหส้นิเชื่อทีค่ลา้ยกนั 
 
เงินรบัฝาก 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิรบัฝากประเภทเมื่อทวงถามและเงนิรบัฝากที่มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยภายในหน่ีงปีจาก
วนัที่รายงาน ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบญัช ีณ วนัที่รายงาน ส่วนมูลค่ายุตธิรรมของเงนิรบัฝากอื่นที่มอีตัราดอกเบี้ย
คงที่ค านวณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงนิสดโดยใช้อตัราดอกเบี้ยในปจัจุบนักบัจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ที่คาดว่า 
จะครบก าหนดในแต่ละเดอืน 
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5 การด ารงเงินกองทุน 
 
สาขาด ารงเงนิกองทุนตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 โดยด ารงเงนิกองทุนทัง้สิ้นเป็น
อตัราสว่นกบัสนิทรพัยเ์สีย่งภายใต้หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 สรปุไดด้งัน้ี 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มลูค่าการด ารงสินทรพัยต์ามมาตรา 32 21,944 20,624 

ผลรวมของเงินทุนสทุธิเพ่ือการด ารงสินทรพัยต์ามมาตรา 32   

   และยอดสทุธิบญัชีระหว่างกนั   

เงนิทุนสทุธเิพื่อการด ารงสนิทรพัยต์ามมาตรา 32 20,100 20,100 

ยอดสทุธริะหวา่งกนัทีส่าขาเป็นลูกหน้ี (เจา้หน้ี)   

ส านกังานใหญ่และสาขาอื่นทีเ่ป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั   

   บรษิทัแมแ่ละบรษิทัลูกของส านักงานใหญ่ 1,607 8,173 

รวม 21,707 28,273 

   

เงินกองทุนตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 20,100 20,100 

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัสินเช่ือฯ   

   แก่กลุ่มลกูหน้ีรายใหญ่ (ลา้นบาท) 20,100 19,898 

อตัราส่วนเงินกองทุน (รอ้ยละ) 17.48 19.54 

อตัราส่วนเงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัสินเช่ือฯ   

   แก่กลุ่มลกูหน้ีรายใหญ่ (รอ้ยละ) 17.48 19.35 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สาขาใช้วธิ ี“Standardised Approach (“SA”)” ส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติ
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และวิธีผสมระหว่าง “Standardised Approach” และ “Internal Model” ส าหรบัความเสี่ยง 
ดา้นการตลาด ซึง่ไดร้บัอนุญาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สาขาสามารถด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ “Basel III” โดยต้องด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 8.5 และ 
อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ร้อยละ 2.5  ทัง้น้ีธนาคารแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ได้ก าหนดให้ทยอยด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่เพื่อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤตเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 จนครบรอ้ยละ 2.5 ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
ทัง้น้ีสาขาจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนของสาขา พรอ้มการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงสนิทรพัย์สภาพ
คล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 4 เดอืน หลงัจากวนัสิ้นปี
ผ่านทาง website ของสาขา www.hsbc.co.th ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส . 4/2556 เรื่องการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชยล์งวนัที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ สนส. 2/2561 เรื่อง



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง ลงวนัที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2561 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ       
   กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา       
   ระบบสถาบนัการเงนิ 84 - 84 126 - 126 
ธนาคารพาณิชย์ 364 28,675 29,039 457 11,293 11,750 
บวก ดอกเบี้ยคา้งรบั - 12 12 - 6 6 
หกั รายไดร้อตดับญัช ี - (2) (2) - (2) (2) 
 ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - (1) - (1) 

รวมในประเทศ 448 28,685 29,133 582 11,297 11,879 
       
ต่างประเทศ       
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 1,257 63 1,320 3,674 608 4,282 
ยโูร 345 - 345 681 - 681 
เงนิสกุลอื่นๆ 455 - 455 155 - 155 
บวก ดอกเบี้ยคา้งรบั - - - - 5 5 

รวมต่างประเทศ 2,057 63 2,120 4,510 613 5,123 

       

รวมในประเทศและต่างประเทศ 2,505 28,748 31,253 5,092 11,910 17,002 

 



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 
 
ตราสารอนุพนัธเ์พื่อค้า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มลูคา่ยตุธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาของตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทตาม
ความเสีย่งไดด้งัน้ี 

 
 พ.ศ. 2562 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงินตามสญัญา 

ประเภทความเส่ียง สินทรพัย์ หน้ีสิน ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      
อตัราแลกเปลีย่น 14,073 15,054 467,494 277,887 745,381 
อตัราดอกเบี้ย 21,283 24,071 284,280 992,326 1,276,606 
อื่นๆ      
 - ตราสารทุน 2 - 161 - 161 
 - อนุพนัธด์า้นเครดติ 4 - - 1,206 1,206 
 - ตราสารหนี้ - 1,837 5,045 5,420 10,465 

รวม 35,362 40,962 756,980 1,276,839 2,033,819 

      
 พ.ศ. 2561 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงินตามสญัญา 

ประเภทความเส่ียง สินทรพัย์ หน้ีสิน ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      
อตัราแลกเปลีย่น 10,708 12,474 778,515 238,905 1,017,420 
อตัราดอกเบี้ย 13,616 15,006 430,689 914,288 1,344,977 
อื่นๆ      
 - ตราสารทุน 2 - - 173 173 
 - ตราสารหนี้ 216 344 10,522 7,935 18,457 

รวม 24,542 27,824 1,219,726 1,161,301 2,381,027 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สดัสว่นการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธจ์ าแบ่งตามประเภทคูส่ญัญา โดยพจิารณา
จากจ านวนเงนิตามสญัญาประกอบดว้ย 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   

คู่สญัญา   

สถาบนัการเงนิ 57 59 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 34 33 

บุคคลภายนอก 9 8 

รวม 100 100 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ 
 
8.1 การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สาขาจดัประเภทเงนิลงทุน มดีงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนเพ่ือค้า   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 28,264 25,391 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 485 1 
รวม  28,749 25,392 
   
เงินลงทุนเผ่ือขาย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 51,382 51,410 
รวม  51,382 51,410 
รวมเงินลงทุนสทุธิ 80,131 76,802 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายซึ่งมมีูลค่าตลาดจ านวน 21,944 ล้านบาท 16,401 ล้านบาท 
และ 10,281 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 20,624 ลา้นบาท 12,710 ลา้นบาท และ 8,890 ลา้นบาท) ไดด้ ารงเป็นเงนิกองทุน
ตามเกณฑท์ี่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  วางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อวงเงนิสภาพ
คล่องระหว่างวนั (Intraday Liquidity Facilities “ILF”) และหลกัทรพัยเ์พื่อการช าระราคาต่อบุคคลภายนอก (Securities 
Requirement for Settlement “SRS”) ซึง่อยูภ่ายใตส้ญัญาขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ตามล าดบั 

 
8.2 ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย มีดงัน้ี 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากเงินลงทุน   
ตราสารหน้ี 289 33 
ขาดทุนจากเงินลงทุน   
ตราสารหน้ี - (30) 
รวม 289 3 
หกั  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (57) - 
สทุธิ 232 3 

  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 
 
9.1 จ าแนกตามประเภทเงินให้สินเช่ือ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 1,239 1,027 
เงนิใหกู้ย้มื 60,747 56,612 
ตัว๋เงนิ 4,417 7,178 
หกั รายไดร้อตดับญัช ี (25) (16) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี 66,378 64,801 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 233 221 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คา้งรบั 66,611 65,022 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   
 - เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท. - รายสนิเชื่อ (675) (786) 
 - เงนิส ารองสว่นเกนิ (360) (316) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 65,576 63,920 

 
9.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลกูหน้ี  

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

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

เงนิบาท 52,897 - 52,897 44,839 - 44,839 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 11,459 1,377 12,836 16,495 1,447 17,942 
เงนิสกุลอื่นๆ 583 62 645 1,771 249 2,020 
รวม* 64,939 1,439 66,378 63,105 1,696 64,801 

 
* เงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี 
  



ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

9.3 จ าแนกตามประเภทธรุกิจและการจดัชัน้ 
 

 พ.ศ. 2562 

  กล่าวถึง สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ จะสญู รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเกษตรและเหมอืงแร่ 1,452 - - 1,452 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 29,453 62 128 29,643 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 5,010 - - 5,010 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 28,857 - - 28,857 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 267 - - 267 
อื่น ๆ 1,148 1 - 1,149 

รวม* 66,187 63 128 66,378 

 
* เงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี 
 

 พ.ศ. 2561 

   สงสยั  
 ปกติ จดัชัน้สงสยั จะสญู รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเกษตรและเหมอืงแร่ 3,199 - - 3,199 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 30,990 - 209 31,199 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 3,136 - - 3,136 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 25,803 12 - 25,815 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 308 - - 308 
อื่น ๆ 1,144 - - 1,144 

รวม* 64,580 12 209 64,801 
 

* เงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

9.4 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้  
 พ.ศ. 2562 

 เงินให้สินเช่ือ ยอดสทุธิท่ีใช้ อตัราท่ีใช้  
 แก่ลูกหน้ี ในการตัง้ ในการตัง้ค่า  
 และดอกเบีย้ ค่าเผื่อหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยั ค่าเผื่อหน้ี 
 ค้างรบั สงสยัจะสญู จะสญู สงสยัจะสญู 

 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท 
     

เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
- จดัชัน้ปกต ิ 66,420 56,724 1 584 
- กล่าวถงึเป็นพเิศษ 63 63 2 1 
- จดัชัน้สงสยัจะสญู 128 90 100 90 

รวม * 66,611 56,877  675 

เงนิส ารองส่วนเกนิ    360 

รวม     1,035 

 
* เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คา้งรบั 

 
 พ.ศ. 2561 

 เงินให้สินเช่ือ ยอดสทุธิท่ีใช้ อตัราท่ีใช้  
 แก่ลูกหน้ี ในการตัง้ ในการตัง้ค่า  
 และดอกเบีย้ ค่าเผื่อหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยั ค่าเผื่อหน้ี 
 ค้างรบั สงสยัจะสญู จะสญู สงสยัจะสญู 

 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท 
     

เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
- จดัชัน้ปกต ิ 64,801 60,107 1 613 
- จดัชัน้สงสยั 12 12 100 12 
- จดัชัน้สงสยัจะสญู 209 161 100 161 

รวม * 65,022 60,280  786 
เงนิส ารองส่วนเกนิ    316 

รวม     1,102 

 
* เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คา้งรบั 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

9.5 เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สาขามีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (“NPLs Gross”) (รวมสถาบนั
การเงนิ) ตามเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด มดีงัน้ี 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 128 221 
เงนิใหส้นิเชื่อรวมทีใ่ชใ้นการค านวณอตัรารอ้ยละ   
   ต่อเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคณุภาพ(1) (ลา้นบาท) 95,127 76,842 
คดิเป็นอตัรารอ้ยละของเงนิใหส้นิเชื่อทัง้สิน้(2) 0.13 0.29 
 
(1)  เงินให้สินเชื่อรวมที่ใช้ค านวณเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพได้แก่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีที่ปรากฎในงบแสดงฐานะ

การเงนิและเงนิใหส้นิเชื่อแก่สถาบนัการเงนิ ซึง่แสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(2)  ร้อยละของเงนิให้สนิเชื่อด้อยคุณภาพ (“NPLs Gross”) ต่อเงนิให้สนิเชื่อรวมก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ 

เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคณุภาพ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สาขามเีงนิให้สนิเชื่อดอ้ยคุณภาพสุทธ ิ (“NPLs Net”) (รวมสถาบนั
การเงนิ) ตามเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด มดีงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคณุภาพสทุธ ิ(ลา้นบาท) 38 43 
เงนิใหส้นิเชื่อรวมที่ใช้ในการค านวณอตัรารอ้ยละ   
   ต่อเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพสทุธ(ิ1) (ลา้นบาท) 95,037 76,664 
คดิเป็นอตัรารอ้ยละของเงนิใหส้นิเชื่อทัง้สิน้(2)  0.04 0.06 
 
(1)  เงนิให้สินเชื่อรวมที่ใช้ค านวณเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิได้แก่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงนิ และเงนิให้สนิเชื่อแก่สถาบนัการเงนิซึ่งแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิหลงัหกัค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสญูของเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคณุภาพ 

(2)  รอ้ยละของเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพสุทธ ิ (“NPLs Net”) ต่อเงนิใหส้นิเชื่อรวมหลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ 
เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคณุภาพ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพของสาขาซึ่งไดแ้ก่สนิเชื่อจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชัน้สงสัย 
และจดัชัน้สงสยัจะสญูไดต้ัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูแล้วจ านวน 90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 178 ลา้นบาท) 
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10 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 
 
การเปลี่ยนแปลงในค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 

 พ.ศ. 2562 

  กล่าวถึง ต า่กว่า  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสญู รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ยอดต้นปี 924 - - 17 161 1,102 
หน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้(ลดลง) 20 1 - (17) (19) (15) 
หน้ีสญูตดับญัช ี - - - - (52) (52) 

ยอดปลายปี 944 1 - - 90 1,035 

 

 พ.ศ. 2561 

  กล่าวถึง ต า่กว่า  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสญู รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ยอดต้นปี 922 2 - - 162 1,086 
หน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ขึน้(ลดลง) 2 (2) - 17 (1) 16 

ยอดปลายปี 924 - - 17 161 1,102 

 
11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้สทุธิ 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาทุน 917 909 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (542) (523) 
หกั  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (269) (269) 
สทุธิ 106 117 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นระหว่างปี 2562 เพิม่ขึน้จ านวน 8 ลา้นบาท 
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12 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 
 
สนิทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหกักลบกนัตามความเหมาะสมได้แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงนิ มดีงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 49 52 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 141 138 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน (449) - 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน (67) (36) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ (326) 154 

 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี  
 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัท่ี   ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ก าไรขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 (หมายเหต ุ33) (หมายเหต ุ33) พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูและส ารอง     
   ส าหรบัหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 6 3 - 9 
ส ารองการดอ้ยค่า 29 (4) - 25 
อื่นๆ 155 3 (2) 156 

รวม 190 2 (2) 190 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
เงนิลงทุน - 392 57 449 
เงนิกูย้มืและตราสารทางการเงนิ 36 25 - 61 
อื่นๆ - 6 - 6 

รวม 36 423 57 516 

สทุธิ 154 (421) (59) (326) 
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12 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี  
 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัท่ี   ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ก าไรขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 (หมายเหต ุ33) (หมายเหต ุ33) พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูและส ารอง     
   ส าหรบัหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 10 (4) - 6 
ส ารองการดอ้ยค่า 33 (4) - 29 
อื่นๆ 163 (8) - 155 

รวม 206 (16) - 190 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
เงนิลงทุน 47 (39) (8) - 
เงนิกูย้มืและตราสารทางการเงนิ 35 1 - 36 
อื่นๆ 40 (40) - - 

รวม 122 (78) (8) 36 

สทุธิ 84 62 8 154 

 
13 สินทรพัยอ่ื์น 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดค้า้งรบั 203 200 
เงนิวางหลกัประกนัเรยีกโดยธนาคาร 7,449 3,296 
อื่นๆ 212 90 

รวม 7,864 3,586 
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14 สินทรพัยจ์ดัชัน้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรพัย์จดัชัน้ของสาขาตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ทีก่ าหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยเพื่อวเิคราะหเ์งนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและประเมนิฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย สรปุไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 

  รายการ เงินให้สินเช่ือ  
  ระหว่าง แก่ลกูหน้ี  
  ธนาคารและ และดอกเบีย้  
 เงินลงทุน ตลาดเงิน ค้างรบั รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จดัชัน้ปกต ิ 80,131 28,760 66,420 175,311 

กล่าวถงึเป็นพเิศษ - - 63 63 

จดัชัน้สงสยัจะสญู - - 128 128 

รวม 80,131 28,760 66,611 175,502 

 
 พ.ศ. 2561 

  รายการ เงินให้สินเช่ือ  
  ระหว่าง แก่ลกูหน้ี  
  ธนาคารและ และดอกเบีย้  
 เงินลงทุน ตลาดเงิน ค้างรบั รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จดัชัน้ปกต ิ 76,802 12,049 64,801 153,652 

จดัชัน้สงสยั - - 12 12 

จดัชัน้สงสยัจะสญู - - 209 209 

รวม 76,802 12,049 65,022 153,873 
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15 เงินรบัฝาก 
 
15.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

จา่ยคนืเมื่อทวงถาม 31,425 24,518 

ออมทรพัย ์ 57,816 54,772 

จา่ยคนืเมื่อสิน้ระยะเวลา   

- ไมถ่งึ 6 เดอืน 17,885 6,126 

- 6 เดอืนไมถ่งึ 1 ปี 2,563 2,802 

- มากกวา่ 1 ปี 7 - 

รวม 109,696 88,218 

 
15.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผู้ฝาก 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงนิบาท 90,347 824 91,171 70,407 1,200 71,607 
เงนิดอลลารส์หรฐั 14,380 3,313 17,693 14,530 1,009 15,539 
เงนิสกุลอื่นๆ 822 10 832 1,071 1 1,072 

รวม 105,549 4,147 109,696 86,008 2,210 88,218 
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16 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ       
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและ 
   กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา 
   ระบบสถาบนัการเงนิ 3,800 - 3,800 - - - 
ธนาคารพาณิชย ์ 1 10,200 10,201 1 8,800 8,801 
บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัหลกัทรพัย ์       
   และบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ 2,953 - 2,953 2,747 - 2,747 
สถาบนัการเงนิอื่นๆ 1,470 2,370 3,840 2,052 665 2,717 

รวมในประเทศ 8,224 12,570 20,794 4,800 9,465 14,265 
       
ต่างประเทศ       
เงนิบาท 3,690 - 3,690 5,213 - 5,213 
เงนิดอลลารส์หรฐั - - - 1,005 - 1,005 
เงนิสกุลอื่นๆ 93 - 93 498 - 498 

รวมต่างประเทศ 3,783 - 3,783 6,716 - 6,716 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 12,007 12,570 24,577 11,516 9,465 20,981 

 
17 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินดอลล่าร์

สหรฐั รวม เงินบาท 
เงินดอลล่าร ์

สหรฐั รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ตัว๋แลกเงนิ - 3,582 3,582 - - - 
ตัว๋เงนิอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 8,021 - 8,021 9,145 - 9,145 

รวม  8,021 3,582 11,603 9,145 - 9,145 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.11 ถงึรอ้ยละ 2.61 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : อตัรารอ้ยละ 1.33 ถงึรอ้ยละ 
1.80 ต่อปี) 
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18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรบั 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น   
-   ผลตอบแทนการท างานระยะยาว 14 - 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   
- การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและเงนิเพิม่พเิศษ   
        จากการเกษยีณอายุ 314 260 
รวม 328 260 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
รบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น   
- ผลตอบแทนการท างานระยะยาว 16 - 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   
- การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและเงนิเพิม่พเิศษ   
       จากการเกษยีณอายุ 72 26 
   
รบัรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่   
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูร้ะหวา่งปี (8) - 
รวม 80 26 

 
สาขาจดัการโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดที่ไม่ได้จดัให้มีกองทุน ตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณแก่พนักงานตามสทิธแิละอายงุาน 
 
การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมาย 
 
ภายใตโ้ครงการน้ี พนกังานมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายเป็นเงนิเท่ากบัเงนิเดอืนสุดท้ายตัง้แต่ 30 วนั ถงึ 
400 วนั ซึง่จะไดร้บั ณ วนัทีเ่กษยีณหรอืการลาออกก่อนการเกษยีณ 
 
การจ่ายบ าเหน็จ 
 
ภายใต้โครงการน้ี พนักงานมสีทิธไิด้รบัเงนิเพิม่พิเศษเป็นเงินเท่ากบัเงนิเดอืน 1 เดอืนสุดท้าย ส าหรบัการท างานกบัสาขา
ตดิต่อกนัครบทุกๆ 5 ปี 
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18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 
 
สาขาใหเ้งนิเป็นรางวลัแก่พนกังานเมื่อพนกังานท างานใหส้าขาเป็นเวลา 10, 20 และ 30 ปี 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มลูคา่ปจัจบุนัของภาระผูกพนัทีไ่ม่ไดจ้ดัใหม้กีองทุน   

ผลตอบแทนการท างานระยะยาว 14 - 
การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและ 
   เงนิเพิม่พเิศษจากการเกษยีณอายุ 

 
314 

 
260 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน 328 260 

 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปจัจบุนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้
 
ผลตอบแทนการท างานระยะยาว  

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 
คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

- - 

   ตน้ทุนการบรกิารในปจัจบุนั 16 - 
ผลประโยชน์จา่ยระหวา่งปี (2) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 14 - 

 
การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและเงนิเพิม่พเิศษจากการเกษยีณอายุ 
 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 260 238 
คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   
   ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 22 20 
    ตน้ทุนบรกิารในอดตี 44 - 
   ตน้ทุนดอกเบีย้ของภาระผูกพนั 7 6 
ผลประโยชน์จา่ยระหวา่งปี (11) (4) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั   
   รบัรูข้าดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (8) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  314 260 
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18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
รายการทีบ่นัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงัต่อไปน้ี 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงานอื่นๆ   
-  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงาน 89 26 

รวม 89 26 

 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัที่รบัรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้  
รอการตดับญัช)ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 44 44 
รบัรูใ้นระหวา่งปี (6) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 38 44 

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัราคดิลด 1.5 2.6 
อตัราการขึน้เงนิเดอืน 2 3 
อตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
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18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 

อตัราคดิลด   
    ลดลงรอ้ยละ 1 20 18 
    เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (18) (16) 
อตัราขึน้เงนิเดอืนเฉลีย่   
    ลดลงรอ้ยละ 1 (18) (17) 
    เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 20 18 
อตัราการลาออกเฉลีย่   
    โอกาสทีอ่ตัราการลาออกลดลงรอ้ยละ 10 8 7 
    โอกาสทีอ่ตัราการลาออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 (8) (7) 
 
การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดของการจา่ยช าระผลประโยชน์ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน 26 20 
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระระหว่าง 1 - 2 ปี 44 23 
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระระหว่างมากกวา่ 2 - 5 ปี 107 91 
ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะจ่ายช าระมากกวา่ 5 ปี 184 148 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมต ิขณะที่ใหข้้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏบิตัิสถานการณ์
ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั  (มูลค่าปจัจุบนัของภาะผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน)ในการค านวณหน้ีสนิบ าเหน็จบ านาญทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
19 ประมาณการหน้ีสิน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม 64 106 

ประมาณการหน้ีสนิใชไ้ป (19) (42) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 45 64 

 
รายการขา้งต้นประกอบดว้ย การปรบัโครงสรา้งประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายกลุ่มธุรกจิเพื่อลูกคา้รายยอ่ย และรวมถงึ
ประมาณการหน้ีสนิส าหรบัหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ย  
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20 หน้ีสินอ่ืน 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 66 53 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 479 469 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 83 211 
เงนิวางหลกัประกนัเรยีกโดยธนาคาร 2,182 1,519 
อื่นๆ 958 721 
รวม 3,768 2,973 

 
21 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้าและภาระผกูพนั 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

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

การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ 8 3,749 3,757 9 317 326 
การค ้าประกนัอื่นๆ 22,917 9,583 32,500 18,109 9,186 27,295 
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไมค่รบก าหนด - 1,303 1,303 47 2,565 2,612 
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 23 1,770 1,793 - 990 990 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิ       
   สนิเชือ่อื่นทีล่กูคา้ยงัไมไ่ดม้กีารใช ้ 57,404 20,647 78,051 57,834 19,720 77,554 

รวม 80,352 37,052 117,404 75,999 32,778 108,777 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สาขามคีดฟ้ีองรอ้งโดยถูกกล่าวหาว่าการโอนเงนิและการปิดบญัชขีองลูกคา้รายยอ่ยไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด โดยมทีุนทรพัยก์ารฟ้องรอ้งรวมเป็นจ านวน 358 ล้านบาท สาขามไิดต้ัง้ค่าเผื่อความเสยีหายจากคดดีงักล่าวใน 
งบการเงนิเน่ืองจากฝา่ยบรหิารเชื่อวา่สาขาจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหายอย่างมสีาระส าคญัจากคดฟ้ีองรอ้งดงักล่าวน้ี 
 
นอกจากน้ี สาขามคีดฟ้ีองรอ้งโดยถูกกล่าวหาเรื่องการละเมดิด้วยความประมาทเลินเล่อในการจ่ายเช็คที่มไิดล้งรายมอืชื่อโดยผู้มี
อ านาจของบริษทัเป็นจ านวน 0.7 ล้านบาท สาขาคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลเสยีหาย จงึได้ประมาณการค่าเผื่อความ
เสยีหายจากคดดีงักล่าวในงบการเงนิ 
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22 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงนิ บุคคลหรอืกิจการเป็นบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบัสาขา หากสาขามอี านาจ
ควบคุมหรอืควบคุมร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรอืมอีิทธพิลอย่างมนีัยส าคญัต่อบุคคลหรอืกิจการในการตดัสนิใจทาง
การเงนิและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั หรอืสาขาอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัหรอือยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมนีัยส าคญั
เดยีวกนักบับุคคลหรอืกจิการนัน้ รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกจิการ 
 
ความสมัพนัธท์ีม่กีบัผูบ้รหิารส าคญัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 
ช่ือกิจการ/บคุคล ประเทศท่ีจดัตัง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   

ผูบ้รหิารส าคญั ประเทศไทย บุคคลผูซ้ึง่มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อการวางแผน  
   สัง่การและควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของสาขาไมว่่าทางตรง 
   และทางออ้มทัง้นี้รวมกจิการของสาขา (ไมว่่าจะท าหน้าทีใ่น 
   ระดบับรหิารหรอืไม)่ 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 Financial Crime Compliance 
  - Head of Legal  
  - Head of Communications 
  - Head of Human Resources 
   
HSBC Holdings plc องักฤษ บรษิทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของส านกังานใหญ่ 
The Hongkong and Shanghai Banking ฮอ่งกง ส านกังานใหญ่และสาขาอื่น 
   Corporation Limited (HBAP)   
   
กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี   
HSBC Bank plc องักฤษ บรษิทัย่อยของ HSBC Holdings plc 
HSBC UK Bank plc องักฤษ บรษิทัย่อยของ HSBC Holdings plc 
HSBC Bank USA, N.A. สหรฐัอเมรกิา บรษิทัย่อยของ HSBC Holdings plc 
HSBC France ฝรัง่เศษ บรษิทัย่อยของ HSBC Holdings plc 
HSBC Bank Australia Limited ออสเตรเลยี บรษิทัย่อยของ HBAP 
HSBC Bank Malaysia Berhad มาเลเซยี บรษิทัย่อยของ HBAP 
Hang Seng Bank Limited ฮอ่งกง บรษิทัย่อยของ HBAP  
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22 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
นโยบายในการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัน้ี 
 
รายการ นโยบายก าหนดราคา 
  

ดอกเบีย้ อตัราตลาด 
การใหบ้รกิาร ราคาทีต่กลงกนัในสญัญา 
ตราสารอนุพนัธ ์ ราคาตลาด 
 
รายการทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัส าหรบัแต่ละปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรปุได้
ดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 

HBAP   
ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่สาขาอื่นในต่างประเทศ 97 76 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 118 89 
ดอกเบีย้จา่ยจากเงนิกูย้มืจากสาขาอื่นในต่างประเทศ 283 413 
คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 71 78 
คา่ใชจ้า่ยปนัส่วนจากส านักงานใหญ่ 532 451 
คา่ใชจ้า่ยอื่น 29 16 
   
กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี   
ดอกเบีย้รบั 30 6 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 85 75 
ดอกเบีย้จา่ย 5 3 
คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 114 96 
คา่ใชจ้า่ยอื่น 105 57 
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22 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลอืทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย)์   
กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี   
HSBC Bank plc 2,012 4,439 
HSBC Bank Australia Limited 6 52 
HSBC Bank USA, N.A. 25 - 
อื่นๆ 4 3 

รวม 2,047 4,494 

   

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)   
กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี   
HSBC Bank USA, N.A. 40 1,127 
HSBC UK Bank plc 153 - 
HSBC France 132 494 
HSBC Bank plc 94 58 
HSBC Bank Malaysia Berhad 8 51 
Hang Seng Bank Limited 36 44 
HSBC Bank Australia Limited 77 21 
อื่นๆ 169 147 
รวม 709 1,942 
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22 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลอืทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี (ต่อ) 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 

บญัชีกบัส านักงานใหญ่และสาขาอืน่ทีเ่ป็นนิติบุคคลเดียวกนัสทุธิ   
HBAP   
บญัช ี- Nostro  (60) (1,013) 
บญัช ี- Vostro  352 504 
เงนิใหกู้ย้มื (1,290) (3,180) 
เงนิกูย้มื 2,412 11,357 
ดอกเบีย้คา้งรบั - (1) 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย - 3 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 66 454 
ลูกหน้ีอื่น (32) (60) 
เจา้หน้ีอื่น 26 24 

รวม 1,474 8,088 

 
สาขามธีุรกรรมทางดา้นการบรหิารเงนิ ซึ่งรวมทัง้สญัญาซื้อขายอตัราแลกเปลี่ยน สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและ
สญัญาซือ้ขายสทิธกิบักลุ่มบรษิทั เอชเอสบซี ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเสีย่ง 
 
สญัญาส าคญักบักิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
(ก) สญัญาบรกิาร 

 
สาขาท าสญัญากบัส านักงานใหญ่ในการว่าจ้างการบรหิารและบรกิารอื่นๆ จากส านักงานใหญ่ ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย  
ทีส่าขาตอ้งจา่ยแก่ส านกังานใหญ่อยูภ่ายใตส้ญัญาบรกิารภายใตเ้กณฑก์ารปนัส่วนค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) สญัญาจา้งบุคลากรภายนอก 
 
สาขาเข้าท าสญัญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างให้ด าเนินธุรกรรมของสาขา การประมวลผลทางการเงินและ 
การใหบ้รกิารสนบัสนุนสารสนเทศ 
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23 ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
สาขาไม่มผีลตอบแทนหรอืผลประโชน์อื่นใดทัง้ที่เป็นตวัเงนิและ/หรอืไม่เป็นตวัเงนิที่จ่ายให้กรรมการและพนักงานชัน้บริหาร
ของสาขาตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ขึ้นไป รวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พงึจ่ายตามปกต ิซึ่งได้แก่ 
เงนิเดอืน โบนสั (ถา้ม)ี และเบีย้เลีย้ง 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 143 145 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 7 
การจ่ายโดยใช้หุน้ป็นเกณฑ์ 8 17 

รวม 158 169 

 
24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
การรบัรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท่ี์จ่ายช าระด้วยตราสารทุน   
ผลตอบแทนในรปูหุน้ทีม่ขีอ้จ ากดั 12 6 
แผนการใหส้ทิธซิือ้หุน้แก่พนกังานระหวา่งประเทศ 1 1 

รวม 13 7 
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24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ต่อ) 
 
แผนการให้ผลตอบแทนในรปูหุ้นของเอชเอสบีซี 
 

ผลตอบแทน นโยบาย วตัถปุระสงค์ 

ผลตอบแทนในรปูหุน้ทีม่ขีอ้จ ากดั   
 

• การประเมนิผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 
ทีเ่กีย่วขอ้งสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม จะถกูใช้
เพื่อก าหนดจ านวนผลตอบแทนทีจ่ะให้ 

• โดยทัว่ไป ผลตอบแทนทีจ่ะจ่ายในภายหน้า 
(deferred awards) ก าหนดใหพ้นกังานตอ้ง
ยงัคงเป็นพนกังานอยู่ตลอดระยะเวลาจนกวา่
ผลตอบแทนจะตกเป็นสทิธขิาด (vesting 
period) และจะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งเงื่อนไข 
ทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงานภายหลงัจากวนัที่
ใหผ้ลตอบแทนแลว้ (grant date) 

• โดยทัว่ไป ผลตอบแทนในรปูหุน้ทีจ่ะจ่าย 
ในภายหน้าจะตกเป็นสทิธขิาดเมื่อพน้
ระยะเวลาสามปี  

• หุน้ทีต่กเป็นสทิธขิาดแลว้อาจอยู่ภายใตบ้งัคบั
แห่งขอ้ก าหนดการถอืครองต่อไป (ขอ้จ ากดั) 
ภายหลงัจากทีต่กเป็นสทิธขิาด  

• ผลตอบแทนทีใ่ห้นบัจากปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น
ไปอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัวิา่ดว้ยการ
เรยีกคนื (malus provision) ก่อนการตกเป็น
สทิธขิาด 

• ผลตอบแทนทีใ่ห้แก่บุคลากรผูป้ฏบิตังิานซึง่มี
ผลกระทบต่อความเสีย่งขององคก์รอย่างมี
นยัส าคญั (Material Risk Takers) นบัจากปี 
พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งการ
เรยีกคนืไดภ้ายหลงัจากที่ตกเป็นสทิธขิาดแล้ว 

• เพื่อกระตุน้และใหร้างวลัตอบแทนส าหรบัผล
การด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธ ์และ
เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหุน้ 

• การจ่ายผลตอบแทนในภายหน้าเป็นการสรา้ง
แรงจงูใจส าหรบัความมุ่งมัน่ในระยะยาว และท า
ใหส้ามารถใชข้อ้ก าหนดการเรยีกคนืได้ 

 

   
แผนการใหส้ทิธซิือ้หุน้แก่พนกังานระหวา่งประเทศ  
   (International Employee Share Purchase Plan)  
   ("ShareMatch") 

• เงนิสะสมของพนกังานมลูค่าสงูสุดเดอืนละ  
250 ปอนด ์หรอืจ านวนทีเ่ทยีบเท่าในสกุลเงนิ
ทอ้งถิน่ จะถกูน าไปซือ้หุน้ HSBC เป็นราย 
ไตรมาส  

• ผลตอบแทนอย่างเดยีวกนั (matching awards) 
จะถกูเพิม่เตมิเขา้ไปในอตัราส่วนหุน้ฟรหีนึ่งหุน้
ต่อหุน้ทีซ่ือ้ทุกสามหุน้ 

• ผลตอบแทนอย่างเดยีวกนัจะตกเป็นสทิธขิาด 
ภายใตเ้งื่อนไขการยงัคงเป็นพนักงานต่อไป และ
การถอืครองหุ้นทีซ่ื้อต่อไปเป็นระยะเวลาสงูสุด
สองปีเกา้เดอืน 

• เพื่อปรบัผลประโยชน์ของพนกังานทุกคนให้
สอดคลอ้งกบัการสรา้งมูลค่าส าหรบัผูถ้อืหุน้ 
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24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ต่อ) 
 
การค านวณมลูค่ายติุธรรม 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุนก าหนดจากราคาตลาดของตราสารทุน ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิ
 
การเปล่ียนแปลงของจ านวนตราสารทุน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 
   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม   71,380 118,963 
การเพิม่ขีน้ระหวา่งปี 54,904 17,030 
การใชส้ทิธริะหวา่งปี (35,267) (64,613) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   91,017 71,380 

   
มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุน ณ วนัทีใ่หส้ทิธถิวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (บาท) 275.53 284.11 
 

25 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
 
สาขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามฐานะและผลการด าเนินงานที่ส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและ
ต่างประเทศไวใ้นงบการเงนิน้ี เน่ืองจากสาขาด าเนินธรุกจิในสว่นงานธรุกรรมในประเทศเท่านัน้ 
 

26 รายได้ดอกเบีย้ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 573 618 
เงนิลงทุนและรายการเพื่อคา้ 750 748 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 845 731 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี 1,875 1,705 
รวมรายได้ดอกเบีย้ 4,043 3,802 
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27 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิรบัฝาก 531 414 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 412 506 
เงนิน าสง่สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 479 469 
เงนิกูย้มื 289 296 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,711 1,685 

 
28 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร   
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 125 124 
- บรกิารโอนเงนิและเรยีกเกบ็เงนิ 269 280 
- การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์คา่ธรรมเนียมการจดัการ และบรกิารทีป่รกึษา 92 57 
- การดแูลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์ 381 359 
- อื่นๆ 126 126 

รวม 993 946 
   
คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร   
- บรกิารการโอนเงนิและเรยีกเกบ็เงนิ 67 56 
- อื่นๆ 152 157 

รวม 219 213 
   
สทุธิ 774 733 

 
29 ก าไรสทุธิจากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากธรุกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
- เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลีย่น 1,954 2,990 
- ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบี้ย (1,827) (470) 
- ตราสารหน้ี 2,347 119 
- อื่นๆ (3) - 
รวม 2,471 2,639 
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30 หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั)   
- รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (1) (3) 
- เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี (15) 16 
รวม (16) 13 

 
31 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงาน 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

คา่แรง เงนิเดอืน และโบนสั 1,017 1,017 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้ 88 26 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว ้ 62 53 
อื่นๆ 162 77 

รวม 1,329 1,173 

 
สาขาไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรบัพนักงานของสาขาบนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และสาขาจ่ายสมทบในอัตรา 
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม
ขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุญาต  
 

32 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

คา่ใชจ้า่ยปนัส่วนจากส านักงานใหญ่ 307 289 
อื่น ๆ 328 252 

รวม 635 541 
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33 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินได้ทีร่บัรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท 
    

ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั    
ส าหรบัปีปจัจบุนั  221 707 
ปรบัปรงุภาษจีากปีก่อนทีบ่นัทกึต ่าไป (สงูไป)  12 (4) 
  233 703 

    
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว 12 421 (62) 
รวมภาษีเงินได้  654 641 

 
ภาษีเงินได้ทีร่บัรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

(ค่าใช้จ่าย) 
รายได้ 

ภาษีเงินได้ 

 
สทุธิจาก 

ภาษีเงินได้ 

 
ก่อน 

ภาษีเงินได้ 

(ค่าใช้จ่าย) 
รายได้ 

ภาษีเงินได้ 

 
สทุธิจาก 

ภาษีเงินได้ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 286 (57) 229 (39) 8 (31) 
ก าไรจากการประมาณการ       
   ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 8 (2) 6 - - - 
รวม 294 (59) 235 (39) 8 (31) 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษีทีแ่ท้จริง 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 อตัราภาษี  อตัราภาษี  

 ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
     

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  3,169  3,382 
ภาษเีงนิไดค้ านวณจากอตัราภาษี     
   เงนิไดนิ้ตบิุคคลของประเทศไทย 20.0 634 20.0 676 
คา่ใชจ้า่ยตอ้งหา้มทางภาษี  0.2 8 0.1 5 
ปรบัปรงุภาษจีากปีก่อนทีบ่นัทกึต ่าไป (สูงไป) 0.4 12 (1.2) (40) 

รวม 20.6 654 18.9 641 

 


