










ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็น

นิติบคุคลเดียวกนั

หนี�สิน

เงนิรบัฝาก 19 107,190,157 109,695,799

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 20, 27 19,854,214 24,577,159

หนี�สนิจา่ยคนืเม�ือทวงถาม 1,248,042 1,285,850

หนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 21 9,922,791 -

หนี�สนิอนุพนัธ์ 11 48,284,588 40,961,993

ตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื 22 - 11,602,629

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 340,357 327,510

ประมาณการหนี�สนิ 24 38,835 45,370

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธิ 17 206,790 326,320

หนี�สนิอ�ืน  25 4,635,810 3,768,227

รวมหนี�สิน 191,721,584 192,590,857

ส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิติบคุคลเดียวกนั

เงนิทุนสทุธเิพ�ือดาํรงสนิทรพัยต์ามกฎหมาย 8 22,600,000 20,100,000

บญัชกีบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็น

นิตบุิคคลเดยีวกนัสทุธิ 27 10,908,054 1,473,610

องคป์ระกอบอ�ืนของสว่นของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ�ืน

ท�ีเป็นนิตบุิคคลเดยีวกนั 574,690 297,405

กาํไรสะสม 5,883,527 5,941,697

รวมส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิติบคุคลเดียวกนั 39,966,271 27,812,712

รวมหนี�สินและส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็น

นิติบคุคลเดียวกนั 231,687,855 220,403,569

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบ�ีย 27, 31 2,836,919 4,043,215

คา่ใชจ้า่ยดอกเบ�ีย 27, 32 582,930 1,710,976

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 2,253,989 2,332,239

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 962,528 992,721

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 181,632 218,696

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 27, 33 780,896 774,025

กาํไรจากเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 34 2,320,982 -

กาํไรสทุธจิากธุรกรรมเพ�ือคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 35 - 2,471,492

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 26,327 -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ�ืนๆ 24,418 286

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 5,406,612 5,578,042

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

   คา่ใชจ้า่ยเก�ียวกบัพนกังาน 38 1,209,314 1,328,928

   คา่ใชจ้า่ยเก�ียวกบัอาคารสถานท�ีและอุปกรณ์ 189,366 372,185

   คา่ภาษอีากร 70,298 88,819

   คา่ใชจ้า่ยอ�ืนๆ 27, 39 958,129 634,901

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 2,427,107 2,424,833

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึน 36 (163,130) -

กลบัรายการหน�ีสญู หน�ีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 37 - (15,513)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,142,635 3,168,722

ภาษเีงนิได้ 40 581,347 654,405

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2,561,288 2,514,317

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหน�ีดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน 93,349 -

กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผ�ือขาย - 285,553

   สาํรองอ�ืน - 2,682

   ภาษเีงนิไดเ้ก�ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ�ืนสาํหรบั

      รายการท�ีจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 40 (18,670) (57,111)

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กาํไรจากหน�ีสนิทางการเงนิท�ีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

กาํไรหรอืขาดทุนอนัเน�ืองมาจากความเส�ียงดา้นเครดติ 92,373 -

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 23 4,197 7,925

   ภาษเีงนิไดเ้ก�ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ�ืนสาํหรบั

      รายการท�ีไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 40 (18,573) (1,585)

รวมกาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษีเงินได้ 152,676 237,464

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,713,964 2,751,781

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน�ึงของงบการเงนิน�ี
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ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิติบคุคลเดียวกนั

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของสาํนักงานใหญ่และ

สาขาอื�นที�เป็นนิติบุคคลเดียวกนั

กาํไรจากหนี�สิน

กาํไรจากการวดัมูลค่า ทางการเงินที�กาํหนดให้

เงินลงทุนสุทธิเพื�อ บญัชีกบัสาํนักงานใหญ่ เงินลงทุนในตราสารหนี� วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่น

ดาํรงสินทรพัย์ และสาขาอื�นที�เป็น กาํไร(ขาดทุน)จากการ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่น กาํไรหรอืขาดทุนอนัเนื�อง

ตามกฎหมาย นิติบุคคลเดียวกนัสุทธิ วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น มาจากความเสี�ยงด้านเครดิต สาํรองอื�น กาํไรสะสม รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 20,100,000 8,088,266 2,367 - - 57,574 6,805,227 35,053,434

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี

กาํไรสทุธิ - - - - - - 2,514,317 2,514,317

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผ�ือขาย - สทุธจิากภาษเีงนิได้ - - 228,442 - - - - 228,442

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได้ - - - - - 6,340 - 6,340

สาํรองอ�ืน - - - - - 2,682 - 2,682

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน - - 228,442 - - 9,022 - 237,464

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - 228,442 - - 9,022 2,514,317 2,751,781

การเปล�ียนแปลงบญัชกีบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั - (6,614,656) - - - - - (6,614,656)

การจาํหน่ายกาํไรไปสาํนกังานใหญ่ - - - - - - (3,377,847) (3,377,847)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตามที�รายงาน 20,100,000 1,473,610 230,809 - - 66,596 5,941,697 27,812,712

ผลกระทบการนํามาตรฐานบญัชใีหม่มาใชเ้ป็นครั�งแรก - - (230,809) 230,809 119,458 - (119,458) -

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ปรบัปรงุใหม่ 20,100,000 1,473,610 - 230,809 119,458 66,596 5,822,239 27,812,712

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี

กาํไรสทุธิ - - - - - - 2,561,288 2,561,288

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน - สทุธจิากภาษเีงนิได้ - - - 74,679 - - - 74,679

กาํไรจากหนี�สนิทางการเงนิท�ีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน

   อนัเนื�องมาจากความเส�ียงดา้นเครดติ - - - - 74,639 - - 74,639

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิากภาษเีงนิได้ - - - - - 3,358 - 3,358

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน - - - 74,679 74,639 3,358 - 152,676

กาํไรขาดทุนรวมเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 74,679 74,639 3,358 2,561,288 2,713,964

การเปล�ียนแปลงบญัชกีบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั - 9,434,444 - - - - - 9,434,444

เงนิทุนเพ�ือดาํรงสนิทรพัยต์ามกฎหมายซ�ึงโอนจากกาํไรสะสมท�ีสง่ใหส้าํนกังานใหญ่ 8 2,500,000 - - - - - (2,500,000) -

สาํรองอ�ืน - - - - - 5,151 - 5,151

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 22,600,000 10,908,054 - 305,488 194,097 75,105 5,883,527 39,966,271

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 3,142,635 3,168,722

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อน

ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบัจากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เส�ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 39,559 29,769

ผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึน 16,870 -

โอนกลบัหนี�สญู หนี�สงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (180,000) (15,513)

ขาดทุน(กาํไร)ท�ียงัไมเ่กดิข�ึนจากการปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ�ือคา้ 1,724,724 (1,957,534)

กาํไรจากการขายเงนิลงทุน (26,327) -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - (280)

คา่ใชจ้่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28,786 88,353

กาํไรท�ียงัไมเ่กดิข�ึนจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ (19,228) (59,583)

(กาํไร)ขาดทุนท�ียงัไมเ่กดิข�ึนจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ (3,173,083) 2,317,744

(โอนกลบั)ประมาณการหนี�สนิท�ีอาจเกดิข�ึน (674) 674

สาํรองอ�ืนลดลง (287) (46)

รายไดด้อกเบ�ียสทุธิ (2,253,989) (2,332,239)

เงนิสดรบัดอกเบ�ีย 2,872,167 4,184,987

เงนิสดจ่ายดอกเบ�ีย (628,422) (1,697,627)

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (640,351) (360,437)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล�ียนแปลงในสนิทรพัย ์

และหนี�สนิดาํเนินงาน 902,380 3,366,990

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง(เพิ�มขึ�น)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (21,237,714) (14,372,044)

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 12,172,051 -

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ�ือคา้ - (1,399,493)

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหนี� 6,382,389 (2,181,545)

สนิทรพัยอ์�ืน 3,871,668 (4,304,805)

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เงนิรบัฝาก (2,511,606) 22,185,685

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (4,724,369) 3,604,275

หนี�สนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม (37,808) (496,931)

ตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื (1,573,579) 2,476,633

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (11,743) (13,462)

ประมาณการหนี�สนิ (14,609) (19,438)

หนี�สนิอ�ืน 812,971 908,037

เงินสดสทุธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (5,969,969) 9,753,902

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายซ�ือจากตราสารหนี�ท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน (48,788,807) -

เงนิสดรบัจากการขายและไถ่ถอนตราสารหนี�ท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน 45,360,314 -

เงนิสดจ่ายในการซ�ือเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ�ือขาย - (55,488,585)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนท�ีครบกาํหนดในหลกัทรพัยเ์ผ�ือขาย - 55,673,000

เงนิสดจ่ายในการซ�ืออุปกรณ์ (30,958) (25,389)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 280

เงินสดสทุธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (3,459,451) 159,306

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายตามสญัญาเชา่ (12,112) (4,736)

การจาํหน่ายกาํไรไปสาํนกังานใหญ่ - (3,377,847)

บญัชกีบัสาํนกังานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็นนิตบุิคคลเดยีวกนัสทุธลิดลง 9,434,444 (6,614,656)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 9,422,332 (9,997,239)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (7,088) (84,031)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 68,642 152,673

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นปี 61,554 68,642

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

การตดัจาํหน่ายหนี�สญู 69,279 -

การเพิ�มข�ึนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 19,884 8,780

เงนิทุนเพ�ือดาํรงสนิทรพัยต์ามกฎหมาย

ซ�ึงโอนจากกาํไรสะสมท�ีสง่ใหส้าํนกังานใหญ่ 2,500,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุ สารบญั 

1 ขอ้มลูทั�วไป
2 นโยบายการบญัชที�ีสาํคญั
3 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัแิละการเปล�ียนแปลงนโยบายการบญัชี
4 การบรหิารความเส�ียงของธนาคาร 
5 การจดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ
6 การหกักลบสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ
7 มลูคา่ยตุธิรรมของเคร�ืองมอืทางการเงนิ 
8 การดาํรงเงนิกองทุน 
9 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ(สนิทรพัย)์ 
10 สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 
11 ตราสารอนุพนัธ์
12 เงนิลงทุนสทุธิ
13 เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบัสทุธิ
14 คา่เผ�ือผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึน
15 คา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสญู
16 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธิ
17 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีทุธิ
18 สนิทรพัยอ์�ืน
19 เงนิรบัฝาก 
20 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (หนี�สนิ)
21 หนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 
22 ตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื
23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
24 ประมาณการหนี�สนิ
25 หนี�สนิอ�ืน
26 หนี�สนิท�ีอาจเกดิข�ึนในภายหน้าและภาระผูกพนั 
27 บุคคลหรอืกจิการท�ีเก�ียวขอ้งกนั
28 ผลประโยชน์ท�ีจา่ยแก่กรรมการและผูม้อีํานาจในการจดัการ
29 การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์
30 ฐานะและผลการดาํเนินงานท�ีสาํคญัจาํแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ
31 รายไดด้อกเบ�ีย
32 คา่ใชจ้า่ยดอกเบ�ีย
33 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ
34 กําไรสทุธจิากเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 
35 กําไรสทุธจิากธรุกรรมเพ�ือคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ
36 ผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึน
37 หนี�สญู หนี�สงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอ้ยคา่
38 คา่ใชจ้า่ยเก�ียวกบัพนกังาน
39 คา่ใชจ้า่ยอ�ืนๆ
40 ภาษเีงนิได้
41 เหตุการณ์สาํคญัระหวา่งงวดท�ีรายงาน
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1 ข้อมลูทั �วไป

เอชเอสบซี ีกลุ่มบรษิทั หรอื กลุ่มบรษิทั เอชเอสบซี ีในท�ีนี�หมายถงึ HSBC Holdings plc และบรษิทัยอ่ย 

ธนาคารฮ่องกงและเซ�ียงไฮ้แบงก�ิงคอรป์อเรชั�น จํากดั สาขากรุงเทพฯ (‘สาขา’) มที�ีอยู่จดทะเบยีนตั�งอยู่เลขท�ี 968 ถนนพระราม 4  

สลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

สํานักงานใหญ่ของสาขาคอื ธนาคารฮ่องกงและเซ�ียงไฮ้แบงก�ิงคอร์ปอเรชั�น จํากดั (‘สํานักงานใหญ่’) ซ�ึงจดทะเบียนในเขต

ปกครองพเิศษฮ่องกง ซ�ึงเป็นนิตบิุคคลประเภทจาํกดัหนี�สนิ

สาขาประกอบธรุกจิการธนาคารพาณิชย ์โดยใหบ้รกิารทุกประเภทแก่ลูกคา้ท�ีเป็นบรษิทั 

งบการเงนิของสาขาฉบบันี�ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารของสาขาของธนาคาร เพ�ือใหเ้ผยแพรไ่ดเ้ม�ือวนัท�ี 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 

2 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชที�ีสาํคญัซ�ึงใชใ้นการจดัทํางบการเงนิของสาขามดีงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินนี�ได้จดัทําข�ึนตามหลกัการบญัชีท�ีรบัรองทั�วไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ�ึงหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท�ีออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 การแสดงรายการในงบการเงนิ

เป็นไปตามขอ้กําหนดของประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย (‘ธปท.’) ท�ี สนส. 21/2561 เร�ือง การจดัทําและการประกาศ

งบการเงนิของธนาคารพาณิชย์และบรษิทัโฮลด�ิงท�ีเป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ลงวนัท�ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

รวมถึงปฏิบตัิตามหนังสอืเวียนท�ี ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 ลงวนัท�ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เร�ือง แนวทางในการให้
ความช่วยเหลอืลูกหนี�ท�ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ท�ีสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย

งบการเงินของสาขาได้จดัทําข�ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น

รายการท�ีเปิดเผยในนโยบายการบญัชใีนลําดบัต่อไป 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชที�ีรบัรองทั�วไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชที�ี

สําคญัและการใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซ�ึงจดัทําข�ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองสาขาไปถอืปฏบิตัิ

และต้องเปิดเผยเร�ืองการใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร หรอื ความซบัซ้อน หรอื เก�ียวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการท�ีมี

นยัสาํคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุ 2 และ 7 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําข�ึนจากงบการเงนิตามกฎหมายท�ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท�ีมเีนื�อความขดัแย้งหรอื
ความแตกต่างในการตคีวามระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�ถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อสาขา 

ก)  เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่�ีเก�ียวขอ้งกบัเคร�ืองมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท�ี 32 เร�ือง การแสดงรายการเคร�ืองมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท�ี 7 เร�ือง การเปิดเผยขอ้มลูเคร�ืองมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท�ี 9 เร�ือง เคร�ืองมอืทางการเงนิ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัท�ี 16

เร�ือง การป้องกนัความเส�ียงของเงนิลงทุนสทุธิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัท�ี 19

เร�ือง การชําระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท�ีเก�ียวกบัเคร�ืองมอืทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภท

และการวดัมลูค่าของเคร�ืองมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิาํหรบัการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการ
เงิน และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบตัิการบญัชีป้องกันความเส�ียงเพ�ือลดผลกระทบจากความ

แตกต่างในหลักการรบัรู้รายการระหว่างรายการท�ีถูกป้องกันความเส�ียงและเคร�ืองมือป้องกันความเส�ียง 

(‘Accounting Mismatch’) และใหแ้นวปฏบิตัใินรายละเอยีดเก�ียวกบัการจดัประเภทเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีออก

โดยกิจการว่าเป็นหนี�สนิหรอืทุน และกําหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเก�ียวกบัเคร�ืองมอืทางการเงนิและความ

เส�ียงท�ีเก�ียวขอ้งในรายละเอยีด

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงินนั�น สาขาต้องพจิารณาจากทั�ง ก) โมเดลธุรกิจ

สาํหรบัการถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เง�ือนไขของการเป็นเงนิต้น
และดอกเบ�ีย (‘SPPI’) หรอืไม่ ซ�ึงการจดัประเภทนั�นจะมผีลต่อการวดัมูลค่าของรายการสนิทรพัยท์างการเงนิ

ด้วย หลกัการใหม่ยงัรวมถึงการพิจารณาค่าเผ�ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงินรวมทั�ง

สนิทรพัยท์�ีเกิดจากสญัญา ซ�ึงสาขาจะต้องพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึน ณ วนัท�ีรบัรู้

รายการเริ�มแรก 

ณ วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สาขานํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิท�ีเก�ียวกบัเคร�ืองมอืทางการเงนิมาถอื

ปฏบิตั ิโดยผลกระทบท�ีเกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 3

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท�ี 16 สง่ผลใหส้าขาในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทั�งหมดในงบแสดง
ฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป สาขาต้องรบัรู้

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี�สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั�นและสญัญาเช่าซ�ึงสนิทรพัยอ์้างองิ

มมีลูคา่ต�ํา

สาขาไดป้รบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี�ตั�งแต่ปีส�ินสดุวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

13
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�ถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อสาขา (ต่อ)

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรู้ผลกระทบทาง

ภาษเีงนิไดข้องเงนิปนัผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์

ในอดตีท�ีทําใหเ้กดิกําไรท�ีนํามาจดัสรรเงนิปนัผล

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลด

ขนาดโครงการ หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเก�ียวกบัวธิกีารบญัชสีาํหรบักรณีท�ีมกีาร

แกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจา่ยชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ท�ีกําหนดไว ้โดย

เม�ือการเปล�ียนแปลงโครงการไดเ้กดิข�ึน กจิการจะต้องใช้ขอ้สมมตทิ�ีเป็นปจัจุบนั ณ วนัท�ีท�ีมกีารแก้ไขโครงการ 
การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปจัจุบนัและดอกเบ�ียสุทธิ

สาํหรบัระยะเวลาท�ีเหลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปล�ียนแปลงดงักล่าว

จ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษี

เงินได้ ไดอ้ธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย์

และหนี�สนิภาษเีงนิไดใ้นงวดปจัจบุนัในกรณีท�ีมคีวามไมแ่น่นอนเก�ียวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเร�ืองดงัต่อไปนี�

- สาขาตอ้งสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษที�ีมคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้ก�ียวกบั
ขอ้มลูท�ีเก�ียวขอ้งทั�งหมดอยา่งครบถว้น โดยไมนํ่าเหตุผลวา่จะตรวจพบหรอืไมม่าเป็นขอ้ในการพจิารณา

- หากสาขาสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท�ีหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิีการทางภาษีท�ีมี

ความไมแ่น่นอน สาขาตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- สาขาตอ้งประเมนิการใช้ดลุยพนิิจหรอืประมาณการใหม ่เม�ือขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ท�ีเคยอ้างองิในการ

ใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมีการเปล�ียนแปลงไป หรอืข้อมูลใหม่ท�ีส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพนิิจหรือ

ประมาณการ 

ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิผลกระทบมาตรฐานท�ีปรบัปรงุใหมข่า้งตน้แลว้วา่ไมม่ผีลกระทบท�ีมนียัสาํคญัต่อสาขา 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�มีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อสาขา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซ�ึงยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลารายงานปจัจบุนั และ
สาขาไมไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้มดีงันี�

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนว

ปฏบิตัดิงัต่อไปนี�

- การวดัมลูคา่ ซ�ึงรวมถงึปจัจยัท�ีตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อ�ืน

- เร�ืองกจิการท�ีเสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดยีวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบดว้ยกิจการมากกว่า 1 แห่ง 

ซ�ึงไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในงบการเงนิ 

รวมทั�งได้อธิบายให้ชัดเจนข�ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชิง

เศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูคา่ในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูเครื�องมือทางการเงิน ปรบัเปล�ียนขอ้กําหนดการบญัชี

ป้องกนัความเส�ียงโดยเฉพาะ เพ�ือบรรเทาผลกระทบท�ีอาจเกดิข�ึนจากความไม่แน่นอนท�ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบ�ียอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบ�ียอ้างอิงท�ีกําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs)
นอกจากนี� การปรบัปรุงไดกํ้าหนดใหก้ิจการใหข้อ้มูลเพิ�มเตมิเก�ียวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส�ียงท�ี

ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นั�น

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8

เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ 

‘ความมสีาระสาํคญั’ โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และ
อธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญัไปประยกุต์ไดช้ดัเจนข�ึนในมาตรฐานการบญัชฉีบบัท�ี 1

ผูบ้รหิารอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาผลกระทบจากการนํามาตรฐานขา้งตน้มาใช้
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิท�ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิท�ีใชนํ้าเสนองบการเงนิ

รายการท�ีรวมในงบการเงินของสาขาถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัท�ีสาขา

ดาํเนินงานอยู ่(‘สกุลเงนิท�ีใชใ้นการดาํเนินงาน’) ซ�ึงคอืเงนิบาท

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการท�ีเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิท�ีใช้ในการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล�ียน ณ วนัท�ี

เกดิรายการหรอืวนัท�ีตรีาคาหากรายการนั�นถูกวดัมลูคา่ใหม ่รายการกําไรและรายการขาดทุนท�ีเกดิจากการรบัหรอื

จ่ายชําระท�ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ และท�ีเกิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิท�ีเป็นตวัเงนิซ�ึงเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน  

เม�ือมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการท�ีไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล�ียนทั�งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั�นจะรบัรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�ืนด้วย ในทางตรงข้าม

การรบัรู้กําไรหรอืขาดทุนของรายการท�ีไม่เป็นตวัเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปล�ียน

ทั�งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั�นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

2.5 เงินสด

เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและรายการเงนิสดระหวา่งเรยีกเกบ็ซ�ึงเป็นไปตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย

2.6 เครื�องมือทางการเงิน

(ก) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

สาขารบัรูร้ายการเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี� เงนิรบัฝาก และตราสารหนี�ท�ีออก ณ วนัท�ีทํารายการ สาขารบัรูเ้งนิลงทุน

ในตราสารหนี� ณ วนัชําระรายการ เคร�ืองมอืทางการเงนิอ�ืนจะถูกรบัรูร้ายการ ณ วนัท�ีทํารายการคา้ โดยสาขาตดั

รายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเม�ือสทิธใินกระแสเงนิสดรบัจากสนิทรพัยน์ั�นส�ินสุดลงหรอืถูกโอนไป และสาขาได้

โอนความเส�ียงและผลประโยชน์ในกรรมสทิธขิองสนิทรพัยน์ั�นออกไป สาขาตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเม�ือไดม้ี

การปฏบิตัติามภาระผกูพนัท�ีระบุในสญัญา มกีารยกเลกิหรอืเม�ือภาระผกูพนัส�ินสุดลง



ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

16

2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ข) การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 

ในการรบัรู้รายการเม�ือเริ�มแรก ในกรณีท�ีเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิท�ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุน สาขาวดัมูลค่าของเคร�ืองมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายตุธิรรม บวกหรอืหกัดว้ยต้นทุนการทํารายการซ�ึง

เก�ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ�ึงสนิทรพัยน์ั�น สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไร
หรอืขาดทุน สาขาจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการท�ีเก�ียวขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุน มลูคา่ยตุธิรรมคอืราคา

ท�ีจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์หรอืจะจ่ายเพ�ือโอนหนี�สนิสําหรบัในรายการท�ีเกดิข�ึนในสภาพปกตริะหว่างผูร้่วม

ตลาด ณ วนัท�ีวดัมลูคา่ มลูคา่ยตุธิรรมของเคร�ืองมอืทางการเงนิ ณ วนัท�ีรบัรูร้ายการเม�ือเริ�มแรกโดยทั�วไปคอืราคา

ของรายการ ซ�ึงคอืมูลค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนท�ีโอนให้หรอืไดร้บั หากมผีลต่างระหว่างราคาของรายการและ

มูลค่ายุติธรรมของเคร�ืองมอืทางการเงิน ซ�ึงเป็นราคาเสนอซ�ือขายในตลาดท�ีมสีภาพคล่อง หรอืใช้เทคนิคการ
ประเมนิมูลค่าท�ีใช้ขอ้มูลท�ีสงัเกตไดจ้ากตลาด สาขาจะรบัรูผ้ลต่างเป็นผลกําไรหรอืขาดทุนจากการทําธุรกรรม ณ 

วนัแรก (‘Day One Gain or Loss’) ในกรณีอ�ืนๆ กําไรหรอืขาดทุน ณ วนัแรกจะรอตดับญัชีและรบัรู้เข้างบกําไร

ขาดทุนตลอดอายขุองรายการจนกระทั�งรายการนั�น: (ก) ครบกําหนด (ข) ถูกยกเลกิ (ค) ขอ้มลูท�ีใชใ้นการประเมนิ
มลูคา่ไมส่ามารถสงัเกตได ้(ง) สาขาไดท้ําขอ้ตกลงในการหกักลบ 

มูลค่ายุตธิรรมของเคร�ืองมอืทางการเงนิโดยทั�วไปจะถูกวดัมูลค่าเป็นรายสญัญา อย่างไรกต็าม หากสาขาบรหิาร
กลุ่มของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิตามฐานะเปิดต่อความเส�ียงดา้นการตลาดและความเส�ียงดา้นเครดติแบบ

สุทธ ิมูลค่ายุตธิรรมของกลุ่มเคร�ืองมอืทางการเงนินั�นจะถูกวดัมูลค่าแบบสุทธ ิอย่างไรกต็ามสนิทรพัย์และหนี�สนิ
ทางการเงนิอ้างอิงจะถูกแสดงแยกในงบการเงนิ เว้นแต่เข้าเง�ือนไขการหกักลบตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

สาขาจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี�

- สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (‘FVPL’) หรอืดว้ยมลูค่า

ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน (‘FVOCI’)

- สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย

การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนินั�น ข�ึนอยูก่บัรปูแบบธรุกจิในการบรหิารสนิทรพัยท์างการเงนิ และ 

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา 

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมจะถูกรบัรูใ้นกําไร

หรอืขาดทุนหรอืกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุนท�ีไม่ไดถ้อืไวเ้พ�ือคา้ สาขาสามารถเลอืกท�ี

จะวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุน ณ วนัท�ีรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน (‘FVOCI’)
โดยเม�ือเลอืกแลว้จะไมส่ามารถยกเลกิได้
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ข) การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ (ต่อ) 

สาขาสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่ได้ก็ต่อเม�ือมกีารเปล�ียนแปลงรูปแบบธุรกิจในการบริหาร

สนิทรพัยเ์ท่านั�น

หนี�สนิทางการเงนิและตราสารทุน

สาขาพิจารณาจดัประเภทเคร�ืองมือทางการเงินท�ีสาขาเป็นผู้ออกเป็นหนี�สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดย

พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา 

- หากสาขามภีาระผูกพนัตามสญัญาท�ีจะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอ�ืนใหก้บักจิการอ�ืนโดย

ไมส่ามารถปฏเิสธการชําระหรอืเล�ือนการชําระออกไปอยา่งไมม่กํีาหนดได ้เคร�ืองมอืทางการเงนินั�นจะถูกจดั

ประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนั�นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของสาขาเอง
ดว้ยจาํนวนตราสารทุนท�ีคงท�ี เพ�ือแลกเปล�ียนกบัจาํนวนเงนิท�ีคงท�ี

- หากสาขาไมม่ภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเล�ือนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาออกไปได ้เคร�ืองมอื

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

สาขาวดัมลูคา่หนี�สนิทางการเงนิทั�งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้

- หนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมูลค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน หนี�สนิดงักล่าวรวมถงึหนี�สนิอนุพนัธ ์และ

หนี�สนิทางการเงนิท�ีมลีกัษณะตรงตามคาํนิยามของการถอืไวเ้พ�ือคา้ และหนี�สนิทางการเงนิอ�ืนท�ีไดเ้ลอืกกําหนด 
ณ วนัท�ีรบัรู้รายการ โดยกําไรหรอืขาดทุนของหนี�สินทางการเงินดงักล่าวจะถูกวดัมูลค่ายุติธรรมและแสดง

รายการผา่นกําไรหรอืขาดทุน 

- สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิและภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือ
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ค) เคร�ืองมอืทางการเงนิวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

สนิทรพัย์ทางการเงนิท�ีถือไว้เพ�ือรบัชําระเงินต้นและดอกเบ�ียตามกระแสเงินสดท�ีระบุในสญัญาจะวดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจําหน่าย สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวประกอบด้วยเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี� รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิบางรายการ และเงนิลงทุนในตราสารหนี�บางรายการ รายการส่วนใหญ่ของหนี�สนิทางการเงนิจะถูก
วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยสาขาจะรบัรูร้ายการเริ�มแรก ณ วนัท�ีทํารายการ ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสาร

หนี�ซ�ึงสาขารบัรูร้ายการ ณ วนัท�ีชําระรายการ มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัรบัรูร้ายการเริ�มแรก

ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงท�ีเก�ียวขอ้งกบัรายการนั�นๆ หากมลูคา่ยตุธิรรมท�ีรบัรูเ้ริ�มแรกมมีลูคา่น้อยกวา่เงนิสด

ท�ีจา่ยไป สว่นต่างจะถูกรอตดับญัช ีและรบัรูเ้ป็นรายไดด้อกเบ�ียตลอดอายขุองเงนิใหส้นิเช�ือ

หากสาขามภีาระผูกพนัในการปล่อยสนิเช�ือตามสญัญาสําหรบัช่วงระยะเวลาท�ีกําหนด และสาขามคีวามตั�งใจท�ีจะ

ใหส้นิเช�ือนั�น ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือดงักล่าวจะถูกรวมอยู่ในการคํานวณการดอ้ยค่าตามท�ีเปิดเผยไวใ้นหมาย

เหตุขอ้ 2.6 (ซ) 

เม�ือตราสารหนี�ถูกขายโดยมสีญัญาวา่จะซ�ือคนืตามราคาท�ีตกลง (‘Repos’) ตราสารหนี�ดงักล่าวจะยงัถูกแสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงนิ และหนี�สนิจะถูกบนัทึกตามจํานวนเงนิท�ีได้รบั หลกัทรพัย์ท�ีซ�ือโดยมสีญัญาว่าจะขายคนื 
(‘Reverse Repos’) จะไม่ถูกแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และสินทรพัย์จะถูกรบัรู้ตามจํานวนเงินท�ีจ่าย

หลกัทรพัยท์�ีขายโดยมสีญัญาวา่จะซ�ือคนืและหลกัทรพัยท์�ีซ�ือโดยมสีญัญาวา่จะขายคนืจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่าย โดยสว่นต่างระหวา่งราคาขายกบัราคาซ�ือคนื หรอืระหวา่งราคาซ�ือกบัราคาขายคนื จะถอืเป็นดอกเบ�ีย 

และรบัรูเ้ป็นรายไดด้อกเบ�ียสทุธติลอดอายสุญัญา

(ง) ตราสารหนี�ท�ีวดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีรปูแบบธุรกจิซ�ึงมวีตัถุประสงคเ์พ�ือรบักระแสเงนิสดตามสญัญาและรบักระแสเงนิสดจากการ

ขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ โดยกระแสเงนิสดตามสญัญาประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบ�ียเท่านั�น สนิทรพัย์ทาง

การเงินนั�นจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�ืน (‘FVOCI’) สินทรพัย์ทางการเงิน

ดงักล่าวประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี� ซ�ึงจะถูกรบัรู้รายการเริ�มแรก ณ วนัชําระรายการ และจะถูกตดั

รายการเม�ือถูกขายหรอืครบกําหนด สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจะถูกวดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม สว่น

ต่างจะถูกรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ�ืนจนกว่าสนิทรพัยจ์ะถูกขายหรอืครบกําหนด (ยกเวน้ในกรณีท�ีเก�ียวข้อง

กบัการดอ้ยคา่ รายไดด้อกเบ�ีย และกําไรขาดทุนจากการปรวิรรตเงนิตรา) เม�ือมกีารจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ยอดสะสมของกําไรขาดทุนท�ีรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ�ืนจะถูกรบัรู้ในงบกําไรขาดทุนเป็นกําไร(ขาดทุน)จาก

เงนิลงทุน สนิทรพัย์ทางการเงนิท�ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ�ืนจะถูกรวมอยู่ในการ

คาํนวณการดอ้ยคา่ซ�ึงเปิดเผยอยู่ดา้นล่าง โดยการดอ้ยคา่จะถูกรบัรูผ้า่นกําไรหรอืขาดทุน
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(จ) เคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีกําหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน

เคร�ืองมอืทางการเงนินอกเหนือจากท�ีถอืไวเ้พ�ือการคา้ ถูกจดัอยู่ในประเภทนี�เม�ือเขา้เกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ�งท�ีกําหนด

ทั�งนี�เม�ือกําหนดแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได้

- การกําหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดความไมส่อดคลอ้งของการวดัมลูค่าหรอืการรบัรูร้ายการอย่างมนีัยสาํคญั 

- กลุ่มของสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิ หรอืกลุ่มของหนี�สนิทางการเงนิท�ีถูกบรหิารและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานดว้ยเกณฑม์ลูคา่ยตุธิรรม ซ�ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการบรหิารความเส�ียง หรอืกลยทุธก์ารลงทุน

ท�ีบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- หนี�สนิทางการเงนิท�ีประกอบดว้ยอนุพนัธแ์ฝงท�ีไมม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัสญัญาหลกั

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีกําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนจะถูกรบัรู ้ณ วนัท�ีสาขาทําสญัญา

กบัคู่สญัญา ซ�ึงโดยทั�วไปจะเป็นวนัท�ีทํารายการซ�ือขาย และจะตดัรายการเม�ือสทิธใินกระแสเงนิสดหมดอายุหรอืได้
ถูกโอน หนี�สนิทางการเงนิท�ีกําหนดไวจ้ะถูกรบัรูเ้ม�ือสาขาทําสญัญากบัคู่สญัญาซ�ึงโดยทั�วไปเป็นวนัเริ�มสญัญา และ

โดยปกติจะถูกตดัรายการเม�ือมีการยกเลิก การเปล�ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของหนี�สินทางการเงนิท�ี

กําหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุนและอนุพนัธท์�ีเก�ียวขอ้งจะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน เป็น
กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ยกเว้นการเปล�ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมอนัเป็นผลมาจากการเปล�ียนแปลงในความเส�ียงด้านเครดิตของหนี�สินดงักล่าวจะถูกแสดงในกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน เนื�องจากวธิดีงักล่าวสามารถขจดัความไมส่อดคลอ้งของการวดัมลูคา่หรอืการรบัรูร้ายการ 

เคร�ืองมอืทางการเงนิซ�ึงสาขากําหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุนตามเกณฑข์า้งตน้ มดีงันี�

- ตราสารหนี�ซ�ึงมวีตัถุประสงคใ์นการระดมทุน เพ�ือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมลูค่าหรอืการรบัรูร้ายการ

ฐานะเปิดต่ออตัราดอกเบ�ียและอตัราแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศของตราสารหนี�ท�ีมอีตัราคงท�ี ซ�ึงจบัคู่กบั

สญัญาซ�ือขายอตัราดอกเบ�ียและ/หรอือตัราแลกเปล�ียน ซ�ึงเป็นไปตามกลยุทธก์ารบรหิารความเส�ียงท�ีบนัทกึ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- หนี�สนิทางการเงนิท�ีประกอบด้วยเงนิรบัฝากและตราสารอนุพนัธ์ โดยกลุ่มหนี�สนิทางการเงินดงักล่าวถูก

บรหิารและประเมนิผลการดาํเนินงานดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ฉ) ตราสารอนุพนัธ์

ตราสารอนุพนัธเ์ป็นเคร�ืองมอืทางการเงนิซ�ึงมูลค่าของตราสารอนุพนัธไ์ดม้าจากราคาของสิ�งอ้างองิ เช่น ตราสารทุน

อตัราดอกเบ�ีย หรือดชันีอ�ืนๆ ตราสารอนุพนัธ์จะรบัรู้รายการด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท�ีทําสญัญา (‘วนัท�ีทํา

รายการ’) และวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
เม�ือมูลค่ายุตธิรรมเป็นบวก หรอืจดัเป็นหนี�สนิเม�ือมูลค่ายุตธิรรมเป็นลบ รวมถงึอนุพนัธแ์ฝงในหนี�สนิทางการเงนิ

ซ�ึงแยกออกจากสญัญาหลกัเม�ือมลีกัษณะตรงตามนิยามของอนุพนัธ์

สาขาจะถือว่าตราสารอนุพนัธ์เป็นเคร�ืองมือป้องกันความเส�ียงเม�ือ (1) เป็นการป้องกันความเส�ียงจากการ

เปล�ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิท�ีรบัรู้รายการแล้ว หรอืภาระผูกพนัแน่นอน (‘การป้องกนั
ความเส�ียงจากมูลค่ายุติธรรม’) หรอื (2) เป็นการป้องกนัความเส�ียงจากกระแสเงนิสด ซ�ึงเกิดจากสนิทรพัย์หรอื

หนี�สนิท�ีรบัรูร้ายการแล้ว หรอืรายการท�ีมคีวามเป็นไปไดสู้งท�ีจะเกดิข�ึน (‘การป้องกนัความเส�ียงจากกระแสเงนิสด’)

ทั�งนี�ตราสารอนุพนัธจ์ะใช้การบญัชป้ีองกนัความเส�ียงจากมลูค่ายตุธิรรมหรอืการป้องกนัความเส�ียงจากกระแสเงนิสด
เม�ือเขา้เง�ือนไขการบญัชป้ีองกนัความเส�ียงเท่านั�น

การป้องกนัความเสี�ยงจากมลูคา่ยตุธิรรม

การเปล�ียนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเคร�ืองมอืป้องกนัความเส�ียงซ�ึงเขา้เง�ือนไขการป้องกนัความเส�ียงจากมูลค่า
ยุติธรรมจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน พร้อมกนักบัการเปล�ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์หรอืหนี�สินท�ีมีการ

ป้องกนัความเส�ียง

หากการป้องกนัความเส�ียงไม่เข้าเง�ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส�ียง ผลกระทบจะถูกปรบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของ

รายการท�ีมีการป้องกนัความเส�ียง และตดัจําหน่ายเข้ากําไรหรอืขาดทุนโดยวธิอีตัราดอกเบ�ียท�ีแท้จรงิตามอายุของ
เคร�ืองมอืทางการเงนินั�น

การป้องกนัความเสี�ยงจากกระแสเงนิสด

การเปล�ียนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมส่วนท�ีมปีระสทิธผิลของเคร�ืองมอืป้องกนัความเส�ียงซ�ึงเขา้เง�ือนไขการป้องกนัความ
เส�ียงจากกระแสเงนิสดจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน ส่วนกําไรหรอืขาดทุนส่วนท�ีไม่มปีระสทิธผิลจะรบัรูเ้ป็น

กําไรหรอืขาดทุนทนัที

ผลสะสมของกําไรหรอืขาดทุนซ�ึงรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืนจะถูกตดัจําหน่ายเขา้กําไรหรอืขาดทุนในงวดการ

บญัชที�ีรายการท�ีมกีารป้องกนัความเส�ียงมผีลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุน
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ฉ) ตราสารอนุพนัธ ์(ต่อ) 

หากเคร�ืองมอืในการป้องกนัความเส�ียงหมดอายุหรอืถูกขาย หรอืการป้องกนัความเส�ียงไมเ่ขา้เง�ือนไขของการบญัชี

ป้องกนัความเส�ียง ผลสะสมของกําไรหรอืขาดทุนของเคร�ืองมอืป้องกนัความเส�ียงซ�ึงรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน 

ยงัคงบนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน จนกระทั�งถงึวนัท�ีรายการในอนาคตจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ทั�งนี�หากคาด
ว่ารายการในอนาคตจะไม่เกดิข�ึนแล้วผลสะสมของกําไรหรอืขาดทุนท�ีเก�ียวขอ้งกบัเคร�ืองมอืป้องกนัความเส�ียงซ�ึง

รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืนจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนทนัที

(ช) การเปล�ียนแปลงเง�ือนไข

เม�ือมกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืมีการเปล�ียนแปลงเง�ือนไขท�ีกระทบกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทาง

การเงนิ สาขาจะพจิารณาว่าเง�ือนไขในสญัญาใหม่แตกต่างจากเง�ือนไขในสญัญาเดมิอย่างมนีัยสําคญัหรอืไม่ เช่น 

การเปล�ียนแปลงของกระแสเงนิสด และการเปล�ียนแปลงของอตัราดอกเบ�ีย เป็นตน้  

หากการเปล�ียนแปลงเง�ือนไขของสญัญาใหม่ไมแ่ตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมนีัยสําคญั สาขาจะรบัรูผ้ลกําไรหรอื

ขาดทุนจากการเปล�ียนแปลงดงักล่าวในกําไรหรอืขาดทุน โดยมูลค่าตามบญัชขี ั�นต้นของสนิทรพัยท์างการเงินจะ
คาํนวณใหมด่ว้ยมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดตามสญัญาใหม่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบ�ียท�ีแทจ้รงิเดมิของสนิทรพัย์

ทางการเงนินั�น

หากการเปล�ียนแปลงเง�ือนไขของสญัญาใหมแ่ตกต่างจากสญัญาเดมิอยา่งมนียัสาํคญั สาขาจะตดัรายการสนิทรพัย์

ทางการเงนิเดมิและรบัรู้สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิรรมและคํานวณอตัราดอกเบ�ียท�ีแท้จรงิสําหรบั
สนิทรพัยด์งักล่าวใหม ่ณ วนัท�ีมกีารเจรจาต่อรองใหม ่ผลต่างระหวา่งมลูคา่ตามบญัชแีละสิ�งตอบแทนท�ีไดร้บัจะถูก

ตดัรายการและรบัรูใ้นกําไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ซ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ  

สาขารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงนิให้สนิเช�ือแก่

ลูกหนี� ธรุกรรมซ�ือหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาวา่จะขายคนืท�ีไม่ไดถ้อืไวเ้พ�ือการคา้ สนิทรพัยท์างการเงนิอ�ืนท�ีวดัมูลค่า

ด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย ตราสารหนี�ท�ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�ืน ภาระผูกพนั

วงเงนิสนิเช�ือ และสญัญาค�ําประกนัทางการเงนิ ทั�งนี�ในการรบัรูร้ายการเม�ือเริ�มแรก สาขาจะวดัมลูคา่ของคา่เผ�ือผล

ขาดทุนของเคร�ืองมอืทางการเงนิ หรอืประมาณการหนี�สนิในกรณีท�ีเป็นภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือและสญัญาค�ํา
ประกนัทางการเงนิโดยประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนใน 12 เดอืนขา้งหน้า หรอืน้อยกว่าใน

กรณีท�ีระยะเวลาครบกําหนดของสญัญาไม่ถึง 12 เดือน (‘12-month ECL’) หากความเส�ียงด้านเครดิตของ

เคร�ืองมอืทางการเงนิเพิ�มข�ึนอย่างมนีัยสําคญันับตั�งแต่การรบัรูร้ายการเม�ือเริ�มแรก สาขาจะวดัมูลค่าของคา่เผ�ือผล

ขาดทุนของเคร�ืองมอืทางการเงนิโดยประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนตลอดอายุ (‘lifetime

ECL’) สนิทรพัย์ทางการเงนิท�ีค่าเผ�ือผลขาดทุนถูกวดัมูลค่าโดยประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะ
เกิดข�ึนใน 12 เดือนข้างหน้าจะถือเป็นระดบั 1 สินทรพัย์ทางการเงินท�ีความเส�ียงด้านเครดิตเพิ�มข�ึนอย่างมี

นัยสําคญัจะถอืเป็นระดบั 2 และสนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมขีอ้บ่งช�ีของการดอ้ยค่า ซ�ึงถูกพจิารณาว่ามกีารด้อยค่า

ดา้นเครดติหรอืมกีารปฏบิตัผิดิสญัญาจะถอืเป็นระดบั 3 สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติตั�งแต่ซ�ือ
หรอืเริ�มแรกจะมวีธิปีฏบิตัทิ�ีต่างออกไป 

การดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (‘ระดบั 3’) 

สาขาพจิารณาขอ้บ่งช�ีดงัต่อไปนี�ในการระบุวา่เคร�ืองมอืทางการเงนิมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ 

- มกีารคา้งชําระเงนิตน้และดอกเบ�ียมากกวา่ 90 วนัหรอื 3 เดอืนจากวนัท�ีผดินดัชําระหนี�วนัแรก

- มปีจัจยัท�ีบ่งช�ีว่าลูกหนี�ไม่มคีวามสามารถท�ีจะชําระหนี�ได้ เช่น เม�ือผูใ้หกู้้ผ่อนปรนเง�ือนไขแก่ผู้กู้ท�ีมีปญัหา
ทางการเงนิเนื�องจากเศรษฐกจิหรอืเง�ือนไขตามสญัญาซ�ึงผูใ้หกู้้จะไม่พจิารณาผอ่นปรนใหใ้นกรณีอ�ืนๆ

- เงนิใหส้นิเช�ือถูกพจิารณาวา่มกีารปฏบิตัผิดิสญัญา

หากไม่พบขอ้บ่งชี�ในการผดินัดชําระหนี� แต่สนิทรพัยท์างการเงนินั�นคา้งชําระเกินกําหนดกว่า 90 วนั ถอืว่า
สนิทรพัยท์างการเงนินั�นมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติระดบั 3 ตามนิยามของการผดินัดชําระ 

สาขารบัรูร้ายไดด้อกเบ�ียโดยใชอ้ตัราดอกเบ�ียท�ีแทจ้รงิจากยอดต้นทุนตดัจาํหน่าย

การตดัรายการ 

สาขาจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิและสํารองการดอ้ยค่าท�ีเก�ียวข้องทั�งจํานวนหรอืบางส่วนออกเม�ือมขีอ้บ่งช�ีว่า

ไม่มโีอกาสท�ีจะได้รบัคนื ในกรณีท�ีเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�มหีลกัประกนั สาขาจะตดัรายการหลงัหกัมูลค่าหลกัประกนั 

ทั�งนี�สาขาอาจตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนินั�นออกในกรณีท�ีมกีารกําหนดมูลค่าสุทธทิ�ีจะไดร้บัจากหลกัประกนัและ

สาขาคาดวา่จะไมม่โีอกาสไดร้บัคนืกระแสเงนิสดใดๆ จากสนิทรพัยท์างการเงนิอกี  
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ซ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 

การเจรจาต่อรอง 

สาขาถอืวา่เงนิใหส้นิเช�ือท�ีมกีารเจรจาต่อรองใหม่และจดัประเภทเป็นเงนิใหส้นิเช�ือท�ีมกีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเม�ือมี

การเปล�ียนแปลงเง�ือนไขการชําระเงนิตามสญัญา เนื�องจากความเส�ียงดา้นเครดติของลูกหนี�ดงักล่าวเพิ�มข�ึนอย่างมี

นัยสําคญั สาขาจดัประเภทเงินให้สินเช�ือท�ีมีการเจรจาต่อรองใหม่เป็นเงนิให้สินเช�ือท�ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต

จนกระทั�งมหีลกัฐานเพยีงพอว่าความเส�ียงในการผดินัดชําระของกระแสเงนิสดในอนาคตลดลงอย่างมนีัยสําคญั 

และไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของการเจรจาต่อรองใหมจ่นกวา่จะครบกําหนดสญัญาหรอืมกีารตดัรายการ 

สาขาตดัรายการเงนิใหส้นิเช�ือท�ีมกีารเจรจาต่อรองใหม่เม�ือสญัญาปจัจุบนัถูกยกเลกิ และมกีารทําสญัญาซ�ึงมกีาร

เปล�ียนแปลงเง�ือนไขอย่างมนีัยสําคญั หรอืเม�ือมกีารเปล�ียนแปลงเคร�ืองมอืทางการเงนิของสญัญาปจัจุบนัอย่างมี
นัยสําคญั เงนิใหส้นิเช�ือใหม่ท�ีรบัรูห้ลงัจากการตดัรายการถอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมกีารดอ้ยค่าด้านเครดติ

ตั�งแต่ซ�ือหรอืเริ�มแรกและเปิดเผยเป็นเงนิใหส้นิเช�ือท�ีมกีารเจรจาต่อรองใหม่

นอกจากสนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมกีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติตั�งแต่ซ�ือหรอืเริ�มแรก เงนิใหส้นิเช�ืออ�ืนท�ีมกีารเปล�ียนแปลง

เง�ือนไขสามารถถูกโอนออกจากระดบั 3 ไดต้่อเม�ือไม่มขีอ้บ่งช�ีของการดอ้ยค่าดา้นเครดติอกีต่อไป และมหีลกัฐาน

เพยีงพอว่าความเส�ียงในการผดินัดชําระของกระแสเงนิสดในอนาคตลดลงอย่างมนียัสําคญั ในกรณีของสนิเช�ือท�ีมี
การเจรจาต่อรองใหม่ โดยทั�วไปลูกคา้จะแสดงพฤตกิรรมการชําระเงนิท�ีดแีละต่อเนื�องในช่วงระยะเวลาหนึ�งโดยท�ี

ไม่มีข้อบ่งช�ีในการด้อยค่าอ�ืน สินเช�ือเหล่านี�สามารถโอนไปยงัระดบั 1 หรือระดบั 2 ตามข้อกําหนดท�ีอธิบาย

ดา้นล่าง โดยการเปรยีบเทยีบความเส�ียงของการผดินัดชําระท�ีจะเกดิข�ึนของเคร�ืองมอืทางการเงนิ ณ วนัท�ีรายงาน
ตามเง�ือนไขท�ีเปล�ียนแปลงใหม่ กบัความเส�ียงของการผดินัดชําระท�ีจะเกดิข�ึน ณ วนัท�ีรบัรูร้ายการเม�ือเริ�มแรกตาม

เง�ือนไขเดมิ ทั�งนี�การตดัรายการอนัเนื�องมาจากการเปล�ียนแปลงเง�ือนไขของสญัญาจะไมม่กีารกลบัรายการ
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ซ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 

การเพิ�มข�ึนอยา่งมนียัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (‘ระดบั 2’)

สาขามกีารประเมนิว่าความเส�ียงด้านเครดติของเคร�ืองมอืทางการเงนิเพิ�มข�ึนอย่างมนีัยสําคญันับตั�งแต่การรบัรู้
รายการเม�ือเริ�มแรกหรอืไม่ โดยพจิารณาจากการเปล�ียนแปลงของความเส�ียงในการผดินัดชําระท�ีจะเกดิข�ึนตลอด

อายทุ�ีเหลอืของเคร�ืองมอืทางการเงนิ โดยเปรยีบเทยีบความเส�ียงของการผดินัดชําระ ณ วนัท�ีรายงานกบัวนัท�ีรบัรู้

รายการเม�ือเริ�มแรกโดยใช้ขอ้มูลทางตรงหรอืทางอ้อม โดยนําขอ้มูลท�ีสนับสนุนและมคีวามสมเหตุสมผลเก�ียวกบั

เหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปจัจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคตมาประกอบการพจิารณา โดย

คํานึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนักและปราศจากอคติซ�ึงพจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธ์ท�ีเป็นไปได้
รวมทั�งการใช้ขอ้มูลคาดการณ์อนาคตท�ีสอดคล้องกบัท�ีใช้ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึน 

การวเิคราะห์ความเส�ียงด้านเครดติมกีารวเิคราะห์ปจัจยัหลายปจัจยั การพจิารณาว่ามปีจัจยัใดท�ีเก�ียวข้องและ

การใหนํ้�าหนักของปจัจยันั�นเม�ือเทยีบกบัปจัจยัอ�ืนๆ ข�ึนอยู่กบัประเภทของผลติภณัฑ ์ลกัษณะของเคร�ืองมอืทาง
การเงนิและผู้กู้ยมื ดงันั�นจงึไม่สามารถใช้เกณฑ์ชุดเดยีวในการพจิารณาการเพิ�มข�ึนอย่างมนีัยสําคญัของความ

เส�ียงด้านเครดิต อย่างไรก็ตาม หากไม่พบข้อบ่งช�ีในการเพิ�มข�ึนอย่างมีนัยสําคญัของความเส�ียงด้านเครดิต

แต่สนิทรพัยท์างการเงนินั�นคา้งชําระเกนิกําหนดกว่า 30 วนั สาขาจะถอืว่าสนิทรพัยท์างการเงนินั�นมกีารเพิ�มข�ึน
อย่างมนีัยสําคญัของความเส�ียงดา้นเครดติ และสําหรบัลูกหนี�ท�ีอยู่ในเกณฑเ์ฝ้าระวงั (‘Watch or Worry List’) จะ

ถูกรวมอยูใ่นระดบั 2 

สําหรบักลุ่มของตราสารหนี�ท�ีมกีารจดัอนัดบัความน่าเช�ือถอืดา้นเครดติโดยบุคคลภายนอก แต่ไม่มกีารใช้อนัดบั

ความน่าเช�ือถอืดา้นเครดติดงักล่าว สาขาจะจดัตราสารหนี�อยูใ่นระดบั 2 หากความเส�ียงดา้นเครดติของตราสารหนี�
นั�นเพิ�มข�ึนจนกระทั�งไม่สามารถพิจารณาอันดบัน่าลงทุน (‘Investment Grade’) ได้ อันดบัน่าลงทุนแสดงถึง

เคร�ืองมอืทางการเงนินั�นมคีวามเส�ียงของการปฏบิตัผิดิสญัญาต�ําและสามารถจา่ยชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาใน

ระยะเวลาอนัใกล้ ทั�งนี�การเปล�ียนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจและการเปล�ียนแปลงธุรกิจในระยะยาว ไม่อาจลด

ความสามารถของผูกู้ย้มืในการจา่ยชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาได้

ไมด่อ้ยคา่และไมม่กีารเพิ�มข�ึนอยา่งมนียัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ (‘ระดบั 1’) 

ผลขาดทุนดา้นเครดติของเคร�ืองมอืทางการเงนิระดบั 1 พจิารณาจากความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ท�ีจะไม่ปฏบิตัิ

ตามสญัญาภายใน 12 เดอืนขา้งหน้า  
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ซ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติตั�งแต่ซ�ือหรอืเริ�มแรก

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกพจิารณาว่ามกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติตั�งแต่รบัรู้รายการเม�ือเริ�มแรกเพราะมคีวามเส�ียง

ด้านเครดิตท�ีสูงมาก และเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท�ีซ�ือมาด้วยส่วนลดจํานวนมาก ทั�งนี�รวมถึงสินทรัพย์

ทางการเงินท�ีรบัรู้รายการหลังจากมีการเจรจาต่อรองใหม่ หรือเม�ือมีการผ่อนปรนเง�ือนไขแก่ผู้กู้ท�ีมีปญัหา

ทางการเงนิเนื�องจากเศรษฐกิจหรอืเง�ือนไขตามสญัญาซ�ึงผู้ใหกู้้จะไม่พจิารณาผ่อนปรนให้ในกรณีอ�ืนๆ โดยจะมี

การรบัรู้การเปล�ียนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนตลอดอายุเป็นผลกําไรหรอืขาดทุนจาก

การด้อยค่าในกําไรหรอืขาดทุนจนกว่าเคร�ืองมอืทางการเงนิดงักล่าวถูกตดัรายการ แม้ว่าผลขาดทุนด้านเครดติ 
ท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนตลอดอายุดงักล่าวเป็นจํานวนเงินน้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนซ�ึง

เคยรวมอยูใ่นกระแสเงนิสดท�ีประมาณการ ณ การรบัรูร้ายการเม�ือเริ�มแรก

การเปลี�ยนการจดัชั�น

สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากสนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติตั�งแต่ซ�ือหรอืเริ�มแรกสามารถ

ถูกโอนเปล�ียนประเภทได้ ข�ึนอยู่กบัการเพิ�มข�ึนอย่างมีนัยสําคญัของความเส�ียงด้านเครดิตนับตั�งแต่การรบัรู้

รายการเม�ือเริ�มแรก เคร�ืองมอืทางการเงนิจะถูกโอนออกจากระดบั 2 เม�ือมกีารพจิารณาแลว้วา่ไมม่กีารเพิ�มข�ึนของ

ความเส�ียงดา้นเครดติของเคร�ืองมอืทางการเงนิอยา่งมนียัสาํคญันบัแต่การรบัรูร้ายการเม�ือเริ�มแรกดงักล่าวขา้งต้น
นอกเหนือจากเงนิใหส้นิเช�ือท�ีมกีารเจรจาต่อรองใหม่ เคร�ืองมอืทางการเงนิสามารถโอนออกจากระดบั 3 เม�ือไมม่ี

ข้อบ่งช�ีของการด้อยค่าด้านเครดติตามท�ีกล่าวข้างต้น เงนิให้สนิเช�ือท�ีมกีารเจรจาต่อรองใหม่ซ�ึงไม่ใช่สนิทรพัย์

ทางการเงนิท�ีมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติตั�งแต่ซ�ือหรอืเริ�มแรกจะยงัคงอยู่ในระดบั 3 จนกว่าจะมหีลกัฐานเพยีงพอว่า
ความเส�ียงในการผดินัดชําระของกระแสเงนิสดในอนาคตลดลงอย่างมนีัยสําคญั โดยพจิารณาจากพฤติกรรมการ

ชําระเงนิท�ีดแีละต่อเนื�องในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยหนึ�งปีและไม่มขี้อบ่งช�ีในการด้อยค่าอ�ืน สําหรบัสนิเช�ือท�ีถูก

ประเมนิการดอ้ยคา่แบบรายสญัญา จะมกีารประเมนิขอ้มลูท�ีมเีป็นรายกรณี

การวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข�ึน

การวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนของเคร�ืองมอืทางการเงนิคาํนึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนัก
และปราศจากอคต ิซ�ึงพจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์�ีเป็นไปได ้โดยใชข้อ้มลูเก�ียวกบัเหตุการณ์ในอดตี 

สภาพการณ์ปจัจบุนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต รวมถงึมลูคา่เงนิตามเวลา

สาขาคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนโดยใช ้3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็นท�ีลูกหนี�จะ

ผิดนัดชําระหนี� (‘Probability of Default’) ร้อยละของความเสียหายท�ีอาจจะเกิดข�ึนเม�ือลูกหนี�ผิดนัดชําระหนี�

ต่อยอดหนี� (‘Loss Given Default’) และฐานะความเส�ียงเม�ือมกีารผดินดัชําระ (‘Exposure At Default’)
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

(ซ) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (ต่อ) 

การวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข�ึน (ต่อ) 

ผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนใน 12 เดอืนขา้งหน้าคํานวณจากผลคูณของความน่าจะเป็นท�ีลูกหนี�จะผิดนัด
ชําระหนี�ใน 12 เดือนข้างหน้า (‘12-month PD’) ร้อยละของความเสียหายท�ีอาจจะเกิดข�ึนเม�ือลูกหนี�ผิดนัดชําระหนี�

ต่อยอดหนี�(‘Loss Given Default’) และฐานะความเส�ียงเม�ือมีการผิดนัดชําระ (‘Exposure At Default’) ในขณะท�ีผล

ขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนตลอดอายุจะถูกคาํนวณโดยใช้ความน่าจะเป็นท�ีลูกหนี�จะผดินัดชําระหนี�ตลอดอายุ 

(‘Lifetime PD’) แทน ทั�งนี� 12-month PD และ Lifetime PD แสดงถึง ความน่าจะเป็นท�ีลูกหนี�จะผิดนัดชําระหนี�ใน 12

เดอืนขา้งหน้า และผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนตลอดอายุของตราสาร ตามลําดบั

ระยะเวลาในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิข�ึน

การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนถูกประเมินตั�งแต่มีการรบัรู้รายการเริ�มแรกของสินทรพัย์

ทางการเงนิ ระยะเวลานานท�ีสุดท�ีใช้วดัผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนคอืระยะเวลาสูงสุดตามสญัญาท�ีสาขามี

ความเส�ียงด้านเครดติ สําหรบัเงนิเบิกเกินบญัช ีมกีารบรหิารจดัการความเส�ียงด้านเครดติไม่น้อยกว่าปีละครั�ง ดงันั�น

ระยะเวลาในการประมาณการจงึข�ึนอยู่กบัวนัท�ีทําการตรวจสอบเครดติของลูกค้าครั�งต่อไป โดยวนัท�ีทําการตรวจสอบ

เครดติของลูกค้าครั�งต่อไปถือเป็นวนัท�ีรบัรู้เริ�มแรกของวงเงนิใหม่ ในกรณีท�ีเคร�ืองมอืทางการเงนิประกอบด้วยเงินให้
กู้ยืมและภาระผูกพันท�ียงัไม่ได้ใช้ รวมถึงความสามารถในการเรียกร้องให้ลูกค้าจ่ายชําระคืนเม�ือทวงถาม และ

ความสามารถในการยกเลิกวงสนิเช�ือยงัไม่ได้ใช้ ระยะเวลาสูงสุดท�ีใช้วดัผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนมิได้

ครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาสูงสุดตามสญัญาเท่านั�น หากแต่ยงัครอบคลุมถึงระยะเวลาในการบริหารความเส�ียงท�ีมี
ต่อฐานะเปิดดา้นเครดติของเคร�ืองมอืทางการเงนินั�น

ขอ้มลูคาดการณ์เศรษฐกจิในอนาคต 

สาขาใช้สถานการณ์จําลองต่างๆในการคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคตโดยอ้างอิงกบัการคาดการณ์ภายนอกหลายๆ 

สถานการณ์ ซ�ึงเพยีงพอต่อการคํานวณผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนโดยปราศจากอคตใินสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกจิส่วนใหญ่ ในบางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอาจมคีวามจําเป็นท�ีต้องวเิคราะห์เพิ�มเตมิซ�ึงส่งผลใหม้กีารเพิ�ม
สถานการณ์จําลองหรือมีการปรบัปรุงเพ�ือให้สะท้อนถึงช่วงของผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจท�ีเป็นไปได้ซ�ึงเพียงพอต่อ

การประมาณการโดยปราศจากอคต ิทั�งนี�วธิกีารโดยละเอยีดไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 4 

เงนิสาํรองสว่นเกนิ 

สาขามกีารคํานวณเงนิสํารองส่วนเกนิ ณ วนัท�ีถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท�ีเก�ียวขอ้งกบัเคร�ืองมอื

ทางการเงนิเป็นครั�งแรก โดยเปรยีบเทียบเงนิสํารองซ�ึงคํานวณจากค่าเผ�ือขาดทุนด้านเครดิตท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกบัเงนิสํารองทั�งหมดท�ีสาขาดํารงไว ้ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซ�ึงสาขาจะทยอย

ลดเงินสํารองส่วนเกินดงักล่าวด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพ�ือให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ฉบบัท�ี ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 ลงวนัท�ี 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าดว้ยเร�ือง ซกัซ้อมความเข้าใจ

แนวทางการบรหิารจดัการสํารองส่วนเกนิ
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ฌ) สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิและภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือ

สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิถูกรบัรู้เป็นหนี�สินทางการเงนิ ณ วนัท�ีออก ภายหลงัการรบัรู้รายการเม�ือเริ�มแรก

สาขาวดัมลูคา่ภายหลงัของสญัญาดงักล่าวดว้ยมูลค่าท�ีสูงกว่าระหวา่ง ก) จาํนวนเงนิของคา่เผ�ือผลขาดทุน และ ข) 

จาํนวนเงนิท�ีรบัรูเ้ม�ือเริ�มแรก หกัจาํนวนเงนิสะสมของรายไดท้�ีรบัรู้

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือวดัมูลค่าภายหลงัด้วยจํานวนเงนิของค่าเผ�ือผลขาดทุน สาขาไม่มภีาระผูกพนัท�ีจะให้

สนิเช�ือท�ีอตัราดอกเบ�ียต�ํากว่าอตัราดอกเบ�ียตลาด หรอืภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือท�ีสามารถชําระสุทธเิป็นเงินสด

หรอืโดยการสง่มอบหรอืออกเคร�ืองมอืทางการเงนิอ�ืน

ผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือและสญัญาค�ําประกนัทางการเงนิจะถูกรบัรู้

เป็นประมาณการหนี�สนิ

(ญ) การหกักลบ 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิจะหกักลบกนัและแสดงจํานวนสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิได้กต็่อเม�ือ
สาขามีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหกักลบจํานวนเงินท�ีรบัรู้และสาขาตั�งใจท�ีจะชําระด้วยจํานวนเงินสุทธิ 

หรอืตั�งใจท�ีจะรบัสนิทรพัย์และชําระหนี�สนิพรอ้มกนั สาขาไดท้ําสญัญาท�ีไม่เข้าเง�ือนไขในการหกักลบแต่สามารถหกั

กลบลบหนี�ไดใ้นบางสถานการณ์ เช่นการลม้ละลายหรอืยกเลกิสญัญา ยอดหกักลบจะถูกแสดงไวใ้นหมายเหตุ 6 

(ฎ) นโยบายการบญัชที�ีมผีลบงัคบัใชถ้งึปีส�ินสดุวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

สาขาไดนํ้านโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 9 มาปรบัใช้ โดยการใช้วธิกีารรบัรู้ผลกระทบสะสมจาก
การปรบัใช้มาตรฐานรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกําไรสะสมต้นงวด (‘Retrospective’) โดยไม่ทํา

การปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิท�ีแสดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ดงันั�นขอ้มลูเปรยีบเทยีบยงัคง

ถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีก่อนหน้า สําหรบัรายการท�ีมีการเปล�ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากการปรบัใช้

นโยบายการบญัช ีเช่น เงนิลงทุนท�ีมกีารปรบัปรุงรายการ จดัประเภทรายการและวดัมูลคา่ใหม ่และคา่เผ�ือหนี�สงสยัจะ

สญูท�ีถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยโมเดลในการคํานวณผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึน นโยบายการบญัชเีดมิสําหรบั

รายการดงักล่าว มรีายละเอยีดดงันี�

เงนิลงทุน

เงนิลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน 

ตราสารหนี�และตราสารทุนซ�ึงเป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด ซ�ึงสาขาตั�งใจจะถอืไว้เป็นระยะเวลาสั�น

เพ�ือหากําไรจากการเปล�ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยจ์ดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเพ�ือคา้และแสดงในมูลค่ายุตธิรรม 
กําไรหรอืขาดทุนจากการตรีาคาหลกัทรพัยไ์ดบ้นัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 
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2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

(ฎ) นโยบายการบญัชที�ีมผีลบงัคบัใชถ้งึปีส�ินสดุวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

เงนิลงทุน (ต่อ) 

เงนิลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน (ต่อ) 

ตราสารหนี�ซ�ึงสาขาตั�งใจและสามารถถอืจนครบกําหนดจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนท�ีจะถอืจนครบกําหนด เงนิลงทุน

ท�ีจะถอืจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตดัจําหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนท�ีซ�ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี�จะถูกตดัจา่ยโดยวธิอีตัราดอกเบ�ียท�ีแท้จรงิตลอดอายุของตราสาร

หนี�ท�ีเหลอื

ตราสารหนี�และตราสารทุนซ�ึงเป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท�ีถอืไวเ้พ�ือการคา้หรอืตั�งใจ
ถอืไวจ้นครบกําหนดจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผ�ือขาย ภายหลงัการรบัรูม้ลูคา่ในครั�งแรกเงนิลงทุนเผ�ือขายแสดงใน

มูลค่ายุตธิรรม สําหรบัตราสารหนี�การเปล�ียนแปลงท�ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศของรายการท�ีเป็นตวัเงนิ บนัทกึโดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ�ืน ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
และผลต่างจากการแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สําหรบัตราสารทุนการเปล�ียนแปลงท�ี

ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทกึโดยตรงในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูใ้น

กําไรหรือขาดทุน เม�ือมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท�ีเคยบนัทึกโดยตรงเข้ากําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�ืน จะถูกบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีท�ีเป็นเงินลงทุนประเภทท�ีมีดอกเบ�ียจะบันทึก

ดอกเบ�ียในกําไรหรอืขาดทุนโดยวธิอีตัราดอกเบ�ียท�ีแทจ้รงิ

เงนิลงทุนในตราสารทุนซ�ึงไมใ่ช่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยคา่

มูลค่ายุติธรรมของเคร�ืองมอืทางการเงนิสําหรบัหลกัทรพัย์เพ�ือค้าและหลกัทรพัย์เผ�ือขายจะใช้ราคาเสนอซ�ือ ณ 
วนัท�ีรายงานตามท�ีไดป้ระกาศไวโ้ดยสมาคมตราสารหนี�ไทย

การรบัรูร้ายการเงนิลงทุน

สาขารบัรูร้ายการ และตดัรายการเงนิลงทุนในงบการเงนิดว้ยวธิตีามวนัชําระรายการ (‘Settlement Date Method’) 

การจาํหน่ายเงนิลงทุน 

เม�ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิท�ีได้รบัและมูลค่าตามบญัชี และรวมถึงกําไรหรือ

ขาดทุนสะสมจากการตรีาคาหลกัทรพัยท์�ีเก�ียวขอ้งท�ีเคยบนัทกึโดยตรงในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน จะถูกบนัทกึใน

กําไรหรอืขาดทุน 

ในกรณีท�ีสาขาจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท�ีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรบัเงินลงทุนท�ีจําหน่ายไปและ

เงนิลงทุนท�ียงัถอือยูใ่ชว้ธิถีวัเฉล�ียถ่วงนํ�าหนกั ปรบัใชก้บัมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทุนท�ีเหลอือยูท่ ั�งหมด
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2 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ต่อ) 

2.6 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

(ฎ) นโยบายการบญัชที�ีมผีลบงัคบัใชถ้งึปีส�ินสดุวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู

สาขาตั�งค่าเผ�ือหนี�สงสยัจะสูญเท่าจํานวนท�ีคาดว่าจะเสยีหายจากการเรยีกเก็บเงนิจากลูกหนี�ไม่ได ้ผลเสยีหายนี�

ประมาณข�ึนจากมูลค่าปจัจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท�ีคาดว่าจะได้รบั (ซ�ึงรวมมูลค่าของ

หลกัประกนัของลูกหนี�) โดยใชอ้ตัราคดิลดซ�ึงคาํนึงถงึความไมแ่น่นอนของกระแสเงนิสด

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดกํ้าหนดแนวทางปฏบิตัเิก�ียวกบัค่าเผ�ือหนี�สงสยัจะสูญขั�นต�ํา โดยใหต้ั�งข�ึนในอตัรารอ้ย

ละท�ีแตกต่างกนัสําหรบัหนี�จดัชั�นแต่ละประเภท โดยให้พจิารณารวมถึงมูลค่าของหลกัประกนัในหนี�จดัชั�นด้วย 
หลกัเกณฑ์ท�ีสําคญัในการจดัชั�นหนี�คอืระยะเวลาท�ีค้างชําระ สาขาได้ใช้แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดงักล่าวเป็นเกณฑข์ั�นต�ําสาํหรบัการตั�งคา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสญู

ตามขอ้กําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาไดจ้ดัชั�นลูกหนี�เป็น 6 ประเภท โดยหลกัเกณฑท์�ีสําคญัในการ

จดัชั�นหนี�คอืระยะเวลาคา้งชําระ สาํหรบัหนี�จดัชั�นปกต ิและจดัชั�นกล่าวถงึเป็นพเิศษ คาํนวณคา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสูญ
ขั�นต�ําตามอตัรารอ้ยละท�ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดโดยพจิารณามูลค่าหลกัประกนั ซ�ึงมลูคา่หลกัประกนัท�ีใช้

ข�ึนอยูก่บัประเภทของหลกัประกนัและวนัท�ีมกีารประเมนิราคาล่าสุดซ�ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท์�ีกําหนด สว่นหนี�จดั

ชั�นต�ํากว่ามาตรฐาน จดัชั�นสงสยั และจดัชั�นสงสยัจะสูญคํานวณค่าเผ�ือหนี�สงสยัจะสญูในอตัรารอ้ยละ 100 สําหรบั
ส่วนต่างระหว่างยอดหนี�คงคา้งตามบญัชกีบัมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตท�ีคาดว่าจะไดร้บัจากลูกหนี�

หรอืมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดท�ีคาดว่าจะไดร้บัจากการจําหน่ายหลกัประกนัซ�ึงเป็นไปตามวธิกีารท�ีธนาคาร

แหง่ประเทศไทยกําหนด  

คา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสญูท�ีตั�งเพิ�มในระหวา่งปี บนัทกึบญัชเีป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทุน 

การตดับญัชลีูกหนี�แต่ละรายเป็นหนี�สญูหรอืหนี�สญูไดร้บัคนืจะบนัทกึเพิ�มหรอืลดจากคา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสญู

การปรบัโครงสรา้งหนี�

สาขาจดัประเภทหนี�ท�ีผ่านการปรบัโครงสร้างหนี�ท�ีมปีญัหาไว้เป็นหนี�จดัชั�นปกติเม�ือมหีลกัฐานว่าลูกหนี�สามารถ

ปฏบิตัติามขอ้กําหนดในสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี� โดยเกณฑข์ั�นต�ําลูกหนี�จะต้องชําระตดิต่อกนัเป็นเวลาไม่ต�ํากวา่ 

3 งวดการชําระหนี�จงึจะจดัชั�นใหมไ่ด้
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2.7 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ทั�งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเส�ือมราคาสะสม ต้นทุนเริ�มแรกจะรวม

ตน้ทุนทางตรงอ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้งกบัการซ�ือสนิทรพัยน์ั�น 

ต้นทุนท�ีเกดิข�ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึ�งตามความเหมาะสม 

เม�ือต้นทุนนั�นเกิดข�ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่สาขาและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ย่างน่าเช�ือถอื มูลค่าตามบญัชขีองช�ินส่วนท�ีถูกเปล�ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรบัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา

อ�ืนๆ สาขาจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใช้จา่ยในกําไรหรอืขาดทุนเม�ือเกดิข�ึน

ผลกําไรหรือขาดทุนท�ีเกิดจากการจําหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจาก 

สิ�งตอบแทนสทุธทิ�ีไดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละจะรบัรูบ้ญัชผีลกําไรหรอืขาดทุน
อ�ืนสทุธใินกําไรหรอืขาดทุน

2.8 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้

สิทธิการเช่าท�ีดินและอาคารแสดงในราคาทุนหกัด้วยค่าตดัจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตดั

จาํหน่ายบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 28 ปี 

มูลค่าเริ�มแรกของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้สาํหรบัรถยนต์จะถูกรบัรูเ้ท่ากบัมลูค่าหนี�สนิตามสญัญาเช่า ค่าเส�ือมราคาบนัทกึ

ในกําไรหรอืขาดทุนดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 3 ปี 

2.9 การด้อยค่า

สนิทรพัยท์�ีมอีายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ�ึงไม่มกีารตดัจําหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า

เป็นประจําทุกปี สนิทรพัยอ์�ืนท�ีมกีารตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เม�ือมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งช�ีว่า
ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท�ีคาดว่าจะได้รบัคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เม�ือราคาตามบญัชีของ

สนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าสุทธทิ�ีคาดว่าจะไดร้บัคนื ซ�ึงหมายถงึจํานวนท�ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย

เทียบกบัมูลค่าจากการใช้สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยท�ีเล็กท�ีสุดท�ีสามารถแยกออกมาได้ เพ�ือวตัถุประสงค์ของการ

ประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัยท์�ีไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซ�ึงรบัรู้รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่ไปแลว้ จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้�ีจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส�ินรอบระยะเวลารายงาน
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2.10 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะ

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้�ีเก�ียวขอ้งกบัรายการท�ีรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน หรอืรายการท�ี

รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั ในกรณีนี� ภาษเีงนิได้ต้องรบัรู้ในกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของสาํนกังานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั ตามลําดบั

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษที�ีมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอื ท�ีคาดไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใชภ้ายในส�ินรอบระยะเวลาท�ีรายงานในประเทศท�ีสาขา ดาํเนินงานอยู่และเกดิรายไดเ้พ�ือเสยีภาษ ีผูบ้รหิารจะ

ประเมนิสถานะของการย�ืนแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ ในกรณีท�ีมสีถานการณ์ท�ีการนํากฎหมายภาษ ีไปปฏบิตัิ

ข�ึนอยู่กบัการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท�ีเหมาะสมจากจํานวนท�ีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี

แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีรบัรู้ตามวธิหีนี�สนิ เม�ือเกดิผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคา

ตามบญัชที�ีแสดงอยูใ่นงบการเงนิ

อย่างไรก็ตาม สาขาจะไม่รบัรู้ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชที�ีเกิดจากการรบัรู้เริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการ

หนี�สนิท�ีเกดิจากรายการท�ีไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัท�ีเกดิรายการ รายการนั�นไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุน
ทั�งทางบญัชหีรอืทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีคํานวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ท�ีมผีลบงัคบัใช้อยู่ 

หรอื ท�ีคาดไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในส�ินรอบระยะเวลาท�ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใช้
เม�ือสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชที�ีเก�ียวขอ้งไดใ้ช้ประโยชน์ หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสาขาจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอท�ีจะนํา
จาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเม�ือกจิการมสีทิธติาม

กฎหมายท�ีจะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั และทั�งสนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีก�ียวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้�ีประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็

ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนัซ�ึงตั�งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธิ
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2.11 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

สาขาไดจ้ดัโครงการผลประโยชน์พนกังานหลายโครงการมดีงันี�

โครงการสมทบเงนิที�กําหนดไว้

สาํหรบัโครงการสมทบเงนิท�ีกําหนดไวน้ั�นเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานซ�ึงสาขาจ่ายเงนิสมทบเป็นจํานวนเงนิ

ท�ีแน่นอนไปอีกกิจการหนึ�งแยกต่างหาก (‘กองทุนสํารองเล�ียงชีพ’) และจะไม่มภีาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืภาระผูกพนั

โดยอนุมานท�ีจะต้องจ่ายสมทบเพิ�มเติม ภาระผูกพนัในการการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย

พนกังานในกําไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาท�ีพนักงานไดท้ํางานใหส้าขา

โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ท�ีกําหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงนิ ภาระผูกพนัสุทธิ

ของสาขาจากโครงการผลประโยชน์ท�ีกําหนดไวถู้กคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตท�ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปจัจุบนัและในปีก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด

เพ�ือใหเ้ป็นมูลค่าปจัจุบนั อตัราคดิลดเป็นอตัรา ณ วนัท�ีรายงานจากพนัธบตัรรฐับาล ซ�ึงมรีะยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียง

กบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของสาขาและมสีกุลเงินเดยีวกบัสกุลเงนิของผลประโยชน์ท�ีคาดว่าจะจ่าย การคํานวณนั�น
จดัทําโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยท�ีประมาณการไว้

สาขารบัรูกํ้าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทั�งหมดท�ีเกดิข�ึนในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน 

แผนการใหห้ลกัทรพัยแ์ก่พนกังาน 

สาขาจะใหหุ้น้ของ HSBC Holdings plc ซ�ึงเป็นบรษิทัใหญ่ในลําดบัสงูสุดของสาํนักงานใหญ่เป็นรางวลัแก่พนักงานของ

สาขา โดยตน้ทุนของหุน้ดงักล่าวจะตดัจําหน่ายตามระยะเวลาจนถงึวนัท�ีพนักงานมสีทิธไิดร้บัหุน้ 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย

เม�ือพนกังานทํางานให้

หนี�สินรบัรู้ด้วยมูลค่าท�ีคาดว่าจะจ่ายชําระสําหรบัการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั�น หากสาขามีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรอืภาระผูกพนัโดยอนุมานท�ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท�ีพนักงานไดท้ํางานใหใ้นอดตีและภาระผูกพนั

นี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุผล 
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2.12 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

สาขาไดจ้ดัเตรยีมการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑท์�ีจ่ายชําระดว้ยตราสารทุนใหแ้ก่พนักงานซ�ึงถอืเป็นการชดเชยบรกิารท�ี

ไดร้บัจากพนักงาน ต้นทุนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์�ีจ่ายชําระด้วยตราสารทุนนั�นวดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุน ณ วนัท�ีใหส้ทิธ ิและรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธิ

การยกเลกิในระหวา่งช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธเิสมอืนเป็นการเรง่ระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิและรบัรูร้ายการท�ีไดร้บัทนัที

แทนท�ีจะตอ้งรบัรูต้ลอดระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธทิ�ีเหลอือยู่

HSBC Holdings เป็นผูอ้อกตราสารทุนใหเ้พ�ือเป็นรางวลัตอบแทนแก่พนักงานในกลุ่มบรษิทั การออกตราสารทุนใหแ้ก่

พนักงานในกลุ่มบรษิทัถือเป็นเงนิทุนสนับสนุนจาก HSBC Holdings โดยปรบัปรุงกบั ‘สํารองอ�ืน’ ตลอดระยะเวลาให้

ไดร้บัสทิธ ิและเม�ือมกีารใช้สทิธกิารจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์�ีจ่ายชําระด้วยตราสารทุน เงนิทุนสนับสนุนดงักล่าวจะ

ลดลงโดยการออกตราสารทุนตามมลูคา่ยตุธิรรมแก่พนกังาน ทั�งนี�สาขาบนัทกึรายการดงักล่าวเป็น ‘หนี�สนิอ�ืน’

2.13 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูก้ต็่อเม�ือสาขามภีาระหนี�สนิตามกฎหมายท�ีเกดิข�ึนในปจัจบุนัหรอืท�ีก่อตั�งข�ึนอนัเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ�ือชําระภาระ

หนี�สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจาํนวนภาระหนี�สนิไดอ้ยา่งน่าเช�ือถอื

หนี�สนิภายใต้สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิรบัรู้รายการเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตธิรรมของค่าธรรมเนียมท�ีไดร้บัหรอืมูลค่า

ปจัจบุนัของคา่ธรรมเนียมคา้งรบั

2.14 รายได้ดอกเบี�ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

ดอกเบ�ียรบัและดอกเบ�ียจ่ายจากเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีมดีอกเบ�ียรบัรูเ้ป็น ‘รายไดด้อกเบ�ีย’ และ ‘คา่ใชจ้า่ยดอกเบ�ีย’ ใน

กําไรหรอืขาดทุนโดยใชอ้ตัราดอกเบ�ียท�ีแทจ้รงิของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนินั�น

อัตราดอกเบ�ียท�ีแท้จริงได้แก่อัตราท�ีใช้ในการคิดลดท�ีทําให้มูลค่าปจัจุบันของประมาณการกระแสเงินสดรบัหรือ

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตลอดอายุท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนของสินทรพัย์ทางการเงินหรือหนี�สินทางการเงิน หรือ

ระยะเวลาท�ีสั�นกวา่มจีาํนวนเท่ากบัราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนินั�น การคาํนวณอตัรา

ดอกเบ�ียท�ีแท้จริงดงักล่าว สาขาประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากเง�ือนไขตามสญัญาของเคร�ืองมอืทาง
การเงนิซ�ึงไม่รวมผลขาดทุนดา้นสนิเช�ือในอนาคต การคํานวณดงักล่าวได้รวมจํานวนเงนิท�ีสาขาจะจ่ายหรอืรบัซ�ึงถือ

เป็นสว่นหนึ�งของอตัราดอกเบ�ียท�ีแทจ้รงิ ตน้ทุนในการทํารายการและสว่นลดหรอืสว่นเกนิอ�ืนๆ

2.15 รายได้ที�มิใช่ดอกเบี�ยและค่าใช้จ่ายที�มิใช่ดอกเบี�ย

สาขาจะรบัรูร้ายได้ค่าธรรมเนียมจากการจดัการธุรกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง เม�ือสาขาไดใ้หบ้รกิารแก่ลูกค้าเสร็จส�ิน
แลว้ หากสญัญานั�นเป็นสญัญาใหบ้รกิารตลอดช่วงระยะเวลา รายไดจ้ะถูกรบัรูอ้ยา่งมรีะบบตลอดอายสุญัญา 

คา่ใชจ้า่ยท�ีมใิช่ดอกเบ�ียบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
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3 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

สาขาไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิท�ีเก�ียวกบัเคร�ืองมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัท�ี 32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 7 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 9)

โดยปรบัปรงุยอ้นหลงัตั�งแต่วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่สาขาไมไ่ดท้ําการปรบัปรงุยอ้นหลงังบการเงนิท�ีแสดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซ�ึงเป็นแนวทางท�ีสามารถกระทําได้

ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทั�งนี�สาขาไดท้ําการจดัประเภทรายการและปรบัปรุงรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ใน 

ยอดยกมา ณ วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ โดยการนํานโยบายการบญัชใีหมด่งักล่าวมาถอืปฏบิตัติ ั�งแต่วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 2 

ตารางต่อไปนี�แสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงนิจากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเก�ียวกบัเคร�ืองมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัท�ี 32 และ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 9)

การจดัประเภทรายการใหมต่ามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 9

ฉบบัเก่า

(TAS 105)

ฉบบัใหม่

(TFRS 9)

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

(ตามที�รายงาน

ไว้เดิม)

มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย

การวดัมูลค่า

ใหมข่อง

เครื�องมอืทาง

การเงิน

การวดัมูลค่า

ใหมข่องค่า

เผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิต

ที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�น

รวมรายการ

ปรบัปรงุ

สาํหรบั

เครื�องมอืทาง

การเงิน

ณ วนัที� 1

มกราคม 

พ.ศ. 2563

(TFRS 9)

การวดัมูลค่า การวดัมูลค่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย์

เงนิสด ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 69 - - - - - - 69
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 31,253 - - - - - - 31,253

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 28,749 - - - - - 28,749

สนิทรพัย์อนุพนัธ์ มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 35,362 - - - - - - 35,362
เงนิลงทุนสุทธิ ถอืไวเ้พ�ือคา้ - 28,749 (28,749) - - - - - -

ถอืไวเ้ผ�ือขาย 

มลูค่ายุตธิรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน 51,382 - - - 3 (3) - 51,382
เงนิใหส้นิเช�ือแกลู่กหน�ีและ

ดอกเบ�ียคา้งรบัสทุธิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 65,576 - - (33) - 26 26 65,569

สนิทรพัย์อ�ืน ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 7,864 - - - - - - 7,864
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3 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

ตารางต่อไปนี�แสดงการปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงนิจากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเก�ียวกบัเคร�ืองมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัท�ี 32 และ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 9) (ต่อ) 

การจดัประเภทรายการใหมต่ามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที� 9

ฉบบัเก่า

(TAS 105)

ฉบบัใหม่

(TFRS 9)

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

(ตามที�รายงานไว้

เดิม)

มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย

การวดัมูลค่า

ใหมข่อง

เครื�องมอืทาง

การเงิน

การวดัมูลค่า

ใหมข่องค่า

เผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�

คาดว่าจะ

เกิดขึ�น

รวมรายการ

ปรบัปรงุ

สาํหรบั

เครื�องมอืทาง

การเงิน

ณ วนัที� 1

มกราคม 

พ.ศ. 2563

(TFRS 9)

การวดัมูลค่า การวดัมูลค่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หนี�สิน

เงนิรบัฝาก ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 109,696 - - - - - - 109,696
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 24,577 - - - - - - 24,577

หน�ีสนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,286 - - - - - - 1,286

หน�ีสนิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ด้วย
   มูลคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 11,603 - - - - - 11,603

หน�ีสนิอนุพนัธ์ มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 40,962 - - - - - - 40,962

ตราสารหน�ีที�ออกและเงนิกูย้มื ถอืไวเ้พ�ือคา้ - 11,603 (11,603) - - - - - -

ประมาณการหน�ีสนิ - - 45 - - - - 23 23 68
หน�ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีุทธิ - - 326 - - - - - - 326

หน�ีสนิอ�ืน ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 3,768 - - (33) - - - 3,735

ส่วนของสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�

เป็นนิติบุคคลเดียวกนั

องค์ประกอบอ�ืนของสว่นของ

สาํนักงานใหญ่และสาขาอ�ืน

ที�เป็นนติบิุคคลเดยีวกนั - - 297 - - - 120 3 123 420
กาํไรสะสม - - 5,942 - - - (120) - (120) 5,822
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3 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

ผลกระทบบนกําไรสะสม ณ วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

ล้านบาท

กําไรสะสม ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามท�ีไดร้ายงานไว)้ 5,942

การเพิ�มข�ึนจากคา่เผ�ือผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนของเงนิลงทุนในตราสารหนี� (3)
การลดลงจากคา่เผ�ือผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนของเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี� 26

การเพิ�มข�ึนจากคา่เผ�ือขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเช�ือ 

และสญัญาค�ําประกนัทางการเงนิ (23)

การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมท�ีเกดิจากการเปล�ียนแปลงความเส�ียงดา้นเครดติท�ีเคยรบัรูใ้นกําไรสะสม

ไปยงักําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน (120)

การปรบัปรงุกําไรสะสมเฉพาะผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 9

มาถอืปฏบิตั ิณ วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (120)

กําไรสะสม ณ วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 9) 5,822

4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร

สาขามคีวามเส�ียงจากเคร�ืองมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี�

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเส�ียงดา้นเครดติ คอื ความเส�ียงจากการท�ีลูกหนี�หรอืคู่สญัญาไม่สามารถชําระเงนิต้นหรอืดอกเบ�ียไดต้ามสญัญา 

หรอืกรณีท�ีคูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามเง�ือนไข หรอืขอ้ตกลงในสญัญา ทั�งนี�ความเส�ียงดา้นสนิเช�ือครอบคลุมถงึเงนิใหส้นิเช�ือ

แก่ลูกหนี� และธรุกรรมบรกิารการคา้และเครอืขา่ยธรุกจิระหวา่งประเทศ ตลอดจนผลติภณัฑอ์�ืนๆ เช่น สญัญาค�ําประกนั 
และ ตราสารอนุพนัธ์

สาขามกีารตดิตามความเส�ียงด้านเครดติโดยการกําหนดเพดานความเส�ียง (Limit) และบรหิารความเส�ียงภายในตาม

เพดานความเส�ียงท�ีไดร้บัการอนุมตั ิภายใตก้รอบการควบคมุความเส�ียงซ�ึงกําหนดเป็นนโยบาย หลกัการ และแนวทาง

อยา่งชดัเจน 

วตัถุประสงคห์ลกัของการบรหิารความเส�ียงดา้นเครดติของสาขา มดีงันี�

 เพ�ือรกัษาวฒันธรรมองค์กรท�ีเข้มแข็งในการให้สินเช�ือแก่ลูกหนี� ตลอดจนนโยบายความเส�ียงด้านเครดิตท�ี

เขม้แขง็ และกรอบการควบคมุความเส�ียงท�ีมปีระสทิธภิาพ

 เพ�ือสนับสนุนและท้าทายในการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงาน ตลอดจนการประเมินผล

อยา่งต่อเนื�องภายใตข้อบเขตความเส�ียงดา้นเครดติท�ียอมรบัไดใ้นสถานการณ์จรงิและสถานการณ์วกิฤติ

 เพ�ือใหม้ ั�นใจวา่การบรหิารความเส�ียงดา้นเครดติมคีวามเป็นอสิระ ดาํเนินการโดยอาศยัความเช�ียวชาญ ตลอดจน
พจิารณาตน้ทุนและการลดความเส�ียงอยา่งถ�ีถว้น 
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต (ต่อ)

การกระจกุตวัของฐานะเปิด 

การกระจุกตัวของความเส�ียงด้านเครดิตเกิดข�ึนจากจํานวนของคู่สญัญาหรือฐานะเปิดท�ีมีลักษณะทางเศรษฐกิจท�ี

เทยีบเคยีงกนัได ้คู่สญัญาซ�ึงประกอบธุรกจิท�ีคล้ายคลงึกนัหรอืดําเนินงานในพ�ืนท�ีทางภูมศิาสตร์หรอืภาคอุตสาหกรรม

เดยีวกนั ทําให้การเปล�ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมอืง หรอืเง�ือนไขอ�ืนส่งผลกระทบกบัต่อคู่สญัญาทั�งกลุ่ม สาขามี

มาตรการต่างๆ ในการควบคมุเพ�ือลดการกระจุกตวัของฐานะเปิดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม การควบคมุและมาตรการท�ีใช้

ไดแ้ก่การจาํกดัวงเงนิของกลุ่มลูกคา้และคูส่ญัญา การควบคมุการตรวจสอบและการอนุมตั ิรวมถงึการทดสอบภาวะวกิฤติ

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมกีารกระจุกตวัของความเส�ียงดา้นเครดติของเงนิใหส้นิเช�ือ

แยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรปุไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตรและเหมอืงแร่ 2,333 1,452

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 33,307 29,643
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 3,624 5,010

การสาธารณูปโภคและบรกิาร 19,228 28,857

สนิเช�ือเพ�ือท�ีอยูอ่าศยั 247 267
อ�ืนๆ 1,174 1,149

รวม 59,913 66,378
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต (ต่อ)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิข�ึน

นโยบายการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิไดอ้ธบิายในหมายเหตุ 2.6(ซ) 

สาํหรบัเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีปฏบิตัติามขอ้กําหนดเร�ืองการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี 9 สรปุไดด้งันี�

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

มูลค่าตามบญัชี

ขั�นต้น/จาํนวน

เงินตามสญัญา

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น

มูลค่าตามบญัชี

ขั�นต้น/จาํนวน

เงินตามสญัญา

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิสด 62 - 69 -

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 52,535 - 31,253 -

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบั 60,042 68 66,578 109

สนิทรพัยอ์�ืน 3,940 - 7,652 -

รวมมูลค่าที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 116,579 68 105,552 109

ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเช�ือ 93,593 5 78,051 9

สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิและภาระผกูพนัอ�ืน 35,657 4 39,353 14

รวมมูลค่าที�แสดงนอกงบแสดงฐานะการเงิน 129,250 9 117,404 23

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

มูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น มูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาด

ว่าจะเกิดขึ�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิลงทุนท�ีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผา่น 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน 54,960 7 51,382 3

ตารางต่อไปนี�แสดงความเส�ียงดา้นเครดติของสาขาแยกตามระดบัและอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึน

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิท�ีรบัรูใ้นแต่ละระดบัมลีกัษณะดงัต่อไปนี�

• ระดบั 1 เคร�ืองมอืทางการเงินไม่มีการด้อยค่าและไม่มีการเพิ�มข�ึนของความเส�ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคญั

นับตั�งแต่การรบัรู้รายการเม�ือเริ�มแรก ค่าเผ�ือผลขาดทุนของเคร�ืองมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยผลขาดทุน
ดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

• ระดบั 2 ความเส�ียงด้านเครดิตของเคร�ืองมอืทางการเงินเพิ�มข�ึนอย่างมนีัยสําคญันับตั�งแต่การรบัรู้รายการเม�ือ

แรกเริ�ม ค่าเผ�ือผลขาดทุนของเคร�ืองมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึน

ตลอดอายุ

• ระดบั 3 สนิทรพัย์ทางการเงนิที�มขี้อบ่งชี�ว่ามกีารด้อยค่าด้านเครดติ ค่าเผ�ือผลขาดทุนของเคร�ืองมอืทาง

การเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนตลอดอายุ

• สนิทรพัย์ทางการเงินท�ีมีการด้อยค่าด้านเครดติตั�งแต่ซ�ือหรอืเริ�มแรก (Purchased or Originated Credit Impaired :

POCI) ได้แก่สนิทรพัย์ทางการเงนิท�ีซ�ือมาด้วยส่วนลดจํานวนมาก ซ�ึงสะท้อนถึงผลขาดทุนด้านเครดติท�ีเกิดข�ึน

โดยรบัรูก้ารเปล�ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนตลอดอายุ



ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

39

4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต (ต่อ)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิข�ึน (ต่อ) 

ความเส�ียงดา้นเครดติ (นอกเหนือจากตราสารหนี�สนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน) แบบกระจายระดบัและผลขาดทุนท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึน ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สรปุไดด้งันี�

มลูค่าตามบญัชีขั�นต้น/

จาํนวนเงินตามสญัญา

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ร้อยละค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เงนิสด 62 - - - - - - - -

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 52,535 - - - - - - - -

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบั 53,115 6,879 48 9 11 48 - - 100

สนิทรพัยอ์�ืน 3,940 - - - - - - - -

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือ 69,820 23,773 - 2 3 - - - -

สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิและภาระผูกพนัอ�ืน 26,473 9,065 119 2 2 - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 205,945 39,717 167 13 16 48 - - 29

มลูค่าตามบญัชีขั�นต้น/

จาํนวนเงินตามสญัญา

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ร้อยละค่าเผื�อผลขาดทนุด้านเครดิต

ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เงนิสด 69 - - - - - - - -

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 31,253 - - - - - - - -

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบั 59,734 6,717 127 16 4 89 - - 70

สนิทรพัยอ์�ืน 7,652 - - - - - - - -

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือ 61,174 16,877 - 6 3 - - - -

สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิและภาระผูกพนัอ�ืน 27,884 11,355 114 4 10 - - - -

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 187,766 34,949 241 26 17 89 - - 37
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต (ต่อ)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิข�ึน (ต่อ)

การรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนมีความเก�ียวข้องกบัการใช้ดุลยพนิิจและ 

การประมาณการอย่างมีนัยสําคญั สาขาสร้างสถานการณ์จําลองทางเศรษฐกิจท�ีหลากหลายจากการการพยากรณ์

สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยใช้สมมติฐานเหล่านี�ในการสร้างแบบจําลองความเส�ียงด้านเครดิตเพ�ือประมาณ

ผลขาดทุนดา้นเครดติในอนาคต โดยคํานึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนักของผลลพัธจ์ากแบบจําลองเพ�ือประมาณการ

ผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนโดยปราศจากอคติ

สาขาใชส้ถานการณ์ทางเศรษฐกจิท�ีหลากหลายเพ�ือสะทอ้นสมมตฐิานเก�ียวกบัการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 

โดยเริ�มจากการจําลองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยกระจายเป็น 3 สถานการณ์หลกัๆ ปรบัด้วยสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิอ�ืนๆ รวมถงึการปรบัปรงุโดยผูบ้รหิาร ในกรณีท�ีผูบ้รหิารเหน็วา่การคาดการณ์ขา้งต้นไม่ครอบคลุมความเส�ียง

ท�ีเก�ียวขอ้งทั�งหมด

ฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสี�ยงดา้นเครดติ

ตารางต่อไปนี�แสดงฐานะเปิดสูงสุดก่อนการพิจารณาหลกัประกนัท�ีถือครองหรือการปรบัเครดิตด้านอ�ืนๆ ให้ดีข�ึน

นอกจากเคร�ืองมอืทางการเงนิดงักล่าวจะเขา้เง�ือนไขการหกักลบทางบญัช ีตารางนี�มไิดร้วมเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีราคา

ตามบญัชีแสดงฐานะเปิดสุทธิต่อความเส�ียงด้านเครดติแล้ว ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส�ียงด้านเครดติของสนิทรพัย์

ทางการเงนิท�ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงนิถูกพจิารณาให้เท่ากบัมูลค่าตามบญัชีท�ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงนิ ในขณะท�ีฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส�ียงดา้นเครดติของสญัญาค�ําประกนัทางการเงนิและสญัญาค�ําประกนัอ�ืนถูก
พจิารณาใหเ้ท่ากบัมลูคา่สงูสุดท�ีสาขาตอ้งจา่ยชดเชยตามสญัญา และฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส�ียงดา้นเครดติของภาระ

ผกูพนัวงเงนิสนิเช�ือและภาระผกูผนัท�ีเก�ียวขอ้งดา้นเครดติถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบัวงเงนิสนิเช�ือ
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต (ต่อ)

ฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสี�ยงดา้นเครดติ (ต่อ) 

ฐานะเปิดสูงสุด

ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 13,163

เงนิลงทุน 54,468

รวม 67,631

หลกัประกนัและการปรบัเครดติใหด้ขี�ึนดา้นอื�นๆ

ถึงแม้ว่าหลักประกันจะเป็นสิ�งสําคญัในการปรบัลดความเส�ียงด้านเครดิต สาขามีการปล่อยสินเช�ือโดยคํานึงถึง

ความสามารถของลูกหนี�ในการจ่ายชําระหนี�โดยพิจารณาจากแหล่งท�ีมาของกระแสเงนิสดมากกว่าหลกัประกันและ 

การปรบัเครดติใหด้ขี�ึนดา้นอ�ืนๆ ในบางกรณีการอนุมตัวิงเงนิสนิเช�ืออาจมไิดค้าํนึงถงึหลกัประกนัหรอืการปรบัเครดติให้
ดขี�ึนด้านอ�ืนๆ ทั�งนี�ข�ึนอยู่กบัความเส�ียงของลูกหนี�และประเภทของผลิตภณัฑ์ สําหรบัการปล่อยสนิเช�ือประเภทอ�ืน 

สาขาอาจเรียกหลกัประกนั ทั�งนี�ข�ึนอยู่กบัการกําหนดความเส�ียงและราคา ในกรณีท�ีลูกหนี�ปฏิบตัิผิดสญัญา สาขา

สามารถใชห้ลกัประกนัในการจา่ยชําระหนี�

หลกัประกนัอาจมผีลกระทบทางการเงนิท�ีสําคญัในการลดความเส�ียงด้านเครดติในฐานะเปิดของสาขา ทั�งนี�ข�ึนอยู่กบั

รูปแบบของหลกัประกนั สาขาอาจไม่รบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนหากมหีลกัประกนัท�ีเพยีงพอ เช่นใน
กรณีของธุรกรรมซ�ือหลกัทรพัย์โดยมีสญัญาว่าจะขายคืนและเงินให้สินเช�ือแก่ลูกหนี�ท�ีมีอตัราส่วนสินเช�ือต่อมูลค่า

หลกัประกนั (Loan To Value) ท�ีต�ํามาก
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต (ต่อ)

หลกัประกนัและการปรบัเครดติใหด้ขี�ึนดา้นอื�นๆ (ต่อ)

มลูคา่ของหลกัประกนัในตารางต่อไปนี�ประกอบดว้ย อสงัหารมิทรพัยท์�ีสาขาสามารถเรยีกรอ้งไดเ้ป็นอนัดบัแรก เงนิสด

และเคร�ืองมอืทางการเงนิในความต้องการของตลาด มูลค่าท�ีแสดงในตารางเป็นราคาตลาดท�ีคาดว่าจะได้รบัในตลาด

เปิดโดยไม่มกีารปรบัปรุงมูลค่าของหลกัประกนัดว้ยต้นทุนในการไดร้บัคนื เคร�ืองมอืทางการเงนิในความต้องการของ

ตลาดแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

หลกัประกนับางประเภท เช่น สญัญารบัประกนัท�ีไม่มกีารรองรบั และการประกนัหนี�แบบลอยดว้ยสนิทรพัยท์�ีใช้ในการ

ดําเนินงานของกิจการมไิดแ้สดงรวมอยู่ในตารางนี�ถงึแม้หลกัประกนัเหล่านี�จะมมีูลค่าและใหส้ทิธเิม�ือลูกหนี�ล้มละลาย 

เนื�องจากไม่มหีลกัฐานเพยีงพอในมลูค่าของหลกัประกนั สาขาจงึมไิดแ้สดงมลูค่าหลกัประกนัดงักล่าวเพ�ือวตัถุประสงค์
ในการเปิดเผยขอ้มูลในท�ีนี�ทั�งนี�หลกัประกนัดงักล่าวจะถูกนําไปพจิารณาในการคํานวณค่าเผ�ือผลขาดทุนดา้นเครดติท�ี

คาดวา่จะเกดิข�ึน

มลูค่าตามบญัชี

ขั�นต้น

ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น

มลูค่าสทุธิ

ตามบญัชี

มลูค่ายติุธรรม

ของ

หลกัประกนั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ระดบั 1 

ไมม่หีลกัประกนั 141,343 11 141,332 -

หลกัประกนัเตม็จาํนวน 3,263 - 3,263 3,133

หลกัประกนับางสว่น 7,470 1 7,469 4,423

รวม 152,076 12 152,064 7,556

ระดบั 2

ไมม่หีลกัประกนั 38,472 16 38,456 -
หลกัประกนัเตม็จาํนวน 12 - 12 12

หลกัประกนับางสว่น 1,233 - 1,233 240

รวม 39,717 16 39,701 252

ระดบั 3

ไมม่หีลกัประกนั 167 48 119 -

รวม 167 48 119 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 191,960 76 191,884 7,808
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ)

4.1 ความเสี�ยงด้านเครดิต (ต่อ)

หลกัประกนัและการปรบัเครดติใหด้ขี�ึนดา้นอื�นๆ (ต่อ)

ในกลุ่มธุรกิจสถาบนัการเงนิ จะมกีารเรยีกหลกัประกนัท�ีเป็นเงินสดหรอืตราสารหนี�เพ�ือค�ําประกนัวงเงนิเพ�ือการค้า

ระหวา่งกนั หลกัประกนัทางการเงนิในรปูแบบของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดจะใชใ้นธุรกรรมซ�ือขายตราสาร

อนุพนัธ์ผ่านตลาดรอง (‘Over-The-Counter’) และในธุรกรรมทางการเงนิท�ีมหีลกัทรพัย์เป็นหลกัประกนั (‘Securities

Financing Transactions’) เช่น ธุรกรรมขายโดยมีส ัญญาว่าจะซ�ือคืน และธุรกรรมซ�ือโดยมีส ัญญาว่าจะขายคืน

นอกจากนี�การหกับญัช ี(‘Netting’) ยงัไดนํ้ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางและเป็นคณุลกัษณะท�ีสาํคญัของเอกสารมาตรฐานท�ีใช้

ในตลาด 

สัญญาหลัก The International Swaps and Derivatives Association (‘ISDA’) เป็นสัญญาท�ีสําคัญประกอบการทํา

ธุรกรรมซ�ือขายตราสารอนุพนัธ ์โดยปกตคิู่สญัญาท�ีทําธุรกรรมซ�ือขายตราสารอนุพนัธท์�ีจะทํา Credit Support Annex

(‘CSA’) ร่วมกบัสญัญาหลกั ISDA ทั�งนี�ภายใต้ CSA คู่สญัญาจะมกีารสง่มอบหลกัประกนัเพ�ือลดความเส�ียงดา้นเครดติ
ของคูส่ญัญาท�ีเกดิข�ึนจากฐานะท�ีถอืครองอยู ่โดยสว่นใหญ่ CSA จะทํากบัลูกคา้กลุ่มสถาบนัการเงนิ 

สาขามกีารจดัการฐานะเปิดของคูส่ญัญาสําหรบัธรุกรรมซ�ือขายตราสารอนุพนัธผ์่านตลาดรองโดยใช้สญัญาหลกัประกนั
และสญัญาการยนิยอมใหม้กีารหกับญัช ีสาขามนีโยบายท�ีเขม้งวดสาํหรบัประเภทของหลกัประกนั ดงันั�น หลกัประกนัท�ี

สาขายอมรบัจะมมีูลค่า มสีภาพคล่องและมคีุณภาพสูง ซ�ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงนิสด ขอ้มูลเก�ียวกบัการยนิยอมให้มี

การหกับญัชเีม�ือเริ�มกระบวนการลม้ละลาย และหลกัประกนัท�ีไดร้บัจากสญัญาอนุพนัธไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6 

ความเสี�ยงดา้นเครดติของคูส่ญัญา

ความเส�ียงด้านเครดติของคู่สญัญาคอืความเส�ียงท�ีสาขาจะขาดทุนทางการเงนิจากการท�ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามภาระ

ผูกพนั ซ�ึงเกดิข�ึนในตราสารอนุพนัธท์�ีซ�ือขายผ่านตลาดรองและในธุรกรรมทางการเงนิท�ีมหีลกัทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั
สาขาคํานวณความเส�ียงด้านเครดติของคู่สญัญาทั�งในกลุ่มท�ีถือไว้เพ�ือการค้าและกลุ่มท�ีไม่ได้ถือไว้เพ�ือการค้า ทั�งนี�

มลูคา่ของรายการจะแตกต่างกนัตามปจัจยัตลาด เช่น อตัราดอกเบ�ีย อตัราแลกเปล�ียน หรอืราคาสนิทรพัย์

ความเส�ียงดา้นเครดติของคู่สญัญาจากธุรกรรมซ�ือขายตราสารอนุพนัธถู์กนํามาพจิารณาในการรายงานมูลค่ายุตธิรรม

ของฐานะตราสารอนุพนัธ์ท�ีถือครองอยู่ การปรบัปรุงการประเมนิมูลค่าสญัญาอนุพนัธ์นี�เป็นการปรบัปรุงมูลค่าด้าน

เครดติ ซ�ึงขอ้มลูและวธิกีารปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเครดติไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 7 
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด 

ความเส�ียงดา้นตลาด คอืความเส�ียงท�ีเกดิข�ึนจากการเปล�ียนแปลงของราคาตลาด เช่น อตัราแลกเปล�ียน อตัราดอกเบ�ีย 

ส่วนต่างอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี�ภาคเอกชนเทยีบกบัพนัธบตัรรฐับาล (‘Credit Spreads’) ราคาตราสารทุน 
และ ราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ซ�ึงสง่ผลใหร้ายไดห้รอืมลูคา่ของกลุ่มเคร�ืองมอืทางการเงนิของสาขาลดลง 

ความเส�ียงดา้นตลาด คอืการวดัมลูคา่โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามอ่อนไหว มลูคา่ความเสยีหายโดยรวมสงูสดุท�ีอาจเกิดข�ึน

ภายใต้ความเช�ือมั�นทางสถิตทิ�ีกําหนด (‘Value at Risk : VaR’) และ การทดสอบภาวะวกิฤติ (‘Stress Testing’) โดย

คํานึงถงึกําไรขาดทุนท�ีอาจเกดิข�ึนจากการเปล�ียนแปลงสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง ในแต่ละสถานการณ์ รวมไปถงึ

ความเส�ียงตลอดระยะเวลาท�ีกําหนด สาขามีการติดตามความเส�ียงโดยใช้ VaR การทดสอบภาวะวิกฤติ (‘Stress 
Testing’) และวิธีอ�ืนๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบ�ียสุทธิและความอ่อนไหวของอตัรา

แลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศ และบรหิารโดยกําหนดเพดานความเส�ียงซ�ึงได้รบัการอนุมตัิจากผูจ้ดัการความเส�ียง

ดา้นตลาดสว่นภูมภิาค ในการประชุมการบรหิารความเส�ียงในธรุกจิ

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวเป็นการวดัผลกระทบของการเคล�ือนไหวของราคาตลาดแต่ละประเภท ต่อเคร�ืองมือทาง
การเงนิหรอืกลุ่มเคร�ืองมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ การเปล�ียนแปลงของอตัราดอกเบ�ีย อตัราแลกเปล�ียน และ Credit Spreads

โดยประเมินผลกระทบ หากอตัราผลตอบแทนตลาดมีการการเปล�ียนแปลงร้อยละ 0.01 นอกจากนี�สาขายงัใช้การ

วเิคราะหค์วามอ่อนไหวเพ�ือตดิตามสถานะความเส�ียงดา้นตลาดแต่ละประเภท โดยการกําหนดเพดานความอ่อนไหวตาม

กลุ่มผลติภณัฑ ์และประเภทความเส�ียง โดยคาํนึงถงึปรมิาณสภาพคล่องในตลาด (‘Depth of Market’) เป็นปจัจยัสาํคญั

มลูคา่ความเสยีหายโดยรวมสงูสดุที�อาจเกดิข�ึนภายใตค้วามเชื�อมั �นทางสถติทิี�กําหนด (‘Value at Risk’)

VaR เป็นเทคนิคท�ีใช้ในการประมาณการความเสียหายท�ีอาจเกิดข�ึนในกลุ่มเคร�ืองมือทางการเงินเพ�ือค้าจากการ
เคล�ือนไหวของอตัราและราคาตลาดตลอดระยะเวลาท�ีกําหนด ณ ระดบัความเช�ือมั�นหนึ�ง

แบบจาํลองของสาขามาจากการจาํลองขอ้มลูในอดตีท�ีรวมลกัษณะดงัต่อไปนี�

- อตัราตลาดและราคาตลาดในอดีตท�ีถูกคํานวณโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปล�ียนเงินตราต่างประเทศ อตัรา

ดอกเบ�ีย ราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ราคาตราสารทุน และ ความผนัผวนท�ีเก�ียวขอ้ง

- การเคล�ือนไหวของตลาดท�ีใชใ้นการคาํนวณ VaR อา้งองิจากขอ้มลูในอดตีท�ีผา่นมา 2 ปี (500 วนัทําการ) และ

- VaR ถูกคาํนวณดว้ยระดบัความเช�ือมั�นท�ีรอ้ยละ 99 และใชร้ะยะเวลาถอืครองหนึ�งวนั

แบบจําลองดงักล่าวได้รวมการพจิารณาผลกระทบของลกัษณะเง�ือนไขส่วนท�ีเป็นสทิธเิลือกต่อฐานะอ้างองิ โดยปกติ

การเพิ�มข�ึนของความผนัผวนของตลาดท�ีสงัเกตไดจ้ะนําไปสู่การเพิ�มข�ึนของ VaR แมไ้ม่มกีารเปล�ียนแปลงของฐานะ
อา้งองิ 
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด

การทดสอบภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing) 

การทดสอบภาวะวกิฤติเป็นมาตรการท�ีสําคญัซ�ึงถูกรวมอยู่ในกรอบการบรหิารความเส�ียงด้านตลาดเพ�ือประเมินผล

กระทบท�ีอาจเกดิข�ึนต่อมูลคา่ของกลุ่มเคร�ืองมอืทางการเงนิในกรณีท�ีมเีหตุการณ์รุนแรงซ�ึงมคีวามเป็นไปไดท้�ีจะเกิดข�ึน

หรอืการเปล�ียนแปลงของตวัแปรทางการเงนิ ในบางสถานการณ์จาํลองผลขาดทุนอาจมมีลูคา่มากกวา่ท�ีคาดการณ์ด้วย

แบบจําลอง VaR นอกจากนี�สาขาได้ทําการทดสอบภาวะวิกฤตโดยใช้สถานการณ์ตามท�ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กําหนด ซ�ึงครอบคลุมการเปล�ียนแปลงของเส้นอตัราผลตอบแทนของดอกเบ�ียทั�งแบบ Parallel และ Non-parallel 

Shifts จากเสน้อตัราผลตอบแทนเดมิ รวมถงึการอ่อนคา่และการแขง็คา่ของสกุลเงนิหลกั 

การทดสอบยอ้นหลงั (Back-testing) 

สาขาตรวจสอบความน่าเช�ือถอืของแบบจําลอง VaR เป็นประจําโดยตรวจสอบยอ้นหลงักบักําไรขาดทุนท�ีเกิดข�ึนจรงิ

และกําไรขาดทุนท�ีอ้างอิงการเปล�ียนแปลงโดยสมมติ ทั�งนี�กําไรขาดทุนท�ีอ้างอิงการเปล�ียนแปลงโดยสมมติมคีวาม

น่าเช�ือถอืมากกว่าเนื�องจากมไิดร้วมรายรายไดท้�ีไมเ่ก�ียวขอ้งกบัผลจากการทําธุรกรรมเพ�ือการคา้โดยตรง เช่น รายได้

คา่ธรรมเนียมและบรกิาร และรายไดข้องธรุกรรมระหวา่งวนั 

ในกรณีท�ีกําไรขาดทุนท�ีเกิดข�ึนจรงิ สูงกว่าค่าในแบบจําลอง VaR จากการวดัมูลค่าความเส�ียงตลอดระยะเวลาหนึ�ง

แสดงใหเ้หน็วา่แบบจาํลองดงักล่าวมคีวามน่าเช�ือถอื

ตามขอ้กําหนดของประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย (‘ธปท.’) ท�ี สนส. 94/2551 วนัท�ี 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 เร�ือง 

หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลความเส�ียงด้านตลาดและการดํารงเงนิกองทุนเพ�ือรองรบัความเส�ียงด้านตลาดของสถาบนั

การเงนิ ในการทดสอบ Back-testing จาํนวนผลลพัธท์�ีผดิปกตซิ�ึงเกดิผลขาดทุนท�ีอ้างองิการเปล�ียนแปลงโดยสมมติจะ

ถูกใช้ในการพจิารณาบวกเพิ�มค่า (‘Multipler Factor’) ตามท�ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด เพ�ือวตัถุประสงคใ์นการ

คํานวณเงนิกองทุนเพ�ือรองรบัความเส�ียงด้านตลาด  โดยสาขาจะต้องดํารงเงนิกองทุนส่วนเพิ�มเม�ือจํานวนผลลพัธท์�ี

ผดิปกตจิากขอ้มลูล่าสดุยอ้นหลงั 250 วนัทําการ เกดิข�ึนมากกวา่ 4 ครั�ง 

(ก) ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย

ความเส�ียงจากอตัราดอกเบ�ียเกดิจาก ความเป็นไปไดท้�ีอตัราดอกเบ�ียจะมกีารเปล�ียนแปลงและมผีลกระทบต่อมูลค่า

เคร�ืองมอืทางการเงนิของสาขา หรอืรายไดห้รอืต้นทุนเงนิทุนทั�งในงวดปจัจุบนัและในอนาคต ความเส�ียงจากอตัรา
ดอกเบ�ียเกดิจากโครงสรา้งและลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย ์หนี�สนิ และส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็น

นิติบุคคลเดียวกนัของสาขา และมคีวามแตกต่างในช่วงของวนัครบกําหนดการเปล�ียนแปลงอตัราดอกเบ�ียของ

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ สาขาจดัการความเส�ียงโดยใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิซ�ึงส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล�ียน

อตัราดอกเบ�ียในการจดัการความเส�ียงท�ีเกดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ�ียท�ีเกดิจากเคร�ืองมอืทางการเงนินั�นๆ 
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย (ต่อ)

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สาขามสีนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิท�ีสําคญั จําแนกตามประเภทอตัราดอกเบ�ีย

มดีงันี�

พ.ศ. 2563

อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ย

ลอยตวั คงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - 62 62
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิสุทธิ 809 48,782 2,944 52,535
สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - 14,852 - 14,852
เงนิลงทุนสุทธิ - 54,960 - 54,960
เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหน�ี(1) 31,627 28,113 302 60,042

สนิทรพัยอ์�ืน 3,720 - 220 3,940

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 36,156 146,707 3,528 186,391

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 79,466 12,396 15,328 107,190
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิ 14,726 491 4,637 19,854
หน�ีสนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม - - 1,248 1,248
หน�ีสนิทางการเงนิท�ีวดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 6,126 3,797 - 9,923

หน�ีสนิอ�ืน 3,131 - 123 3,254

รวมหนี�สินทางการเงิน 103,449 16,684 21,336 141,469

(1) เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบัสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย (ต่อ)

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สาขามสีนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิท�ีสําคญั จําแนกตามประเภทอตัราดอกเบ�ีย

มดีงันี�

พ.ศ. 2562

อตัราดอกเบี�ย อตัราดอกเบี�ย

ลอยตวั คงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - 69 69
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิสุทธิ 2 28,746 2,505 31,253
เงนิลงทุนสุทธิ 1,000 79,131 - 80,131
เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหน�ี(1) 24,689 41,430 492 66,611

สนิทรพัยอ์�ืน 7,449 - 203 7,652

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

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 75,279 20,455 13,962 109,696
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิ 5,222 12,570 6,785 24,577
หน�ีสนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม - - 1,286 1,286
ตราสารหน�ีท�ีออกและเงนิกูย้มื 8,021 3,582 - 11,603

หน�ีสนิอ�ืน 2,182 - 254 2,436

รวมหนี�สินทางการเงิน 90,704 36,607 22,287 149,598

(1) เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบัสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย (ต่อ)

รายละเอยีดความเส�ียงดา้นอตัราดอกเบ�ียของสาขาซ�ึงคาํนวณจากวนัท�ีมกีารกําหนดอตัราดอกเบ�ียใหมต่ามสญัญา

หรอืวนัท�ีครบกําหนดแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน ซ�ึง ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สรปุไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 

น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี ถึง มากกว่า ไม่มี อตัราดอกเบี�ย

3 เดือน ถึง 1 ปี 5 ปี 5 ปี ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - 62 62 -

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 43,786 5,805 - - 2,944 52,535 0.72

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 58 410 916 13,468 - 14,852 1.64

เงนิลงทุนสุทธิ 13,825 25,269 15,866 - - 54,960 1.29

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหนี�และดอกเบ�ีย

   คา้งรบัสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 48,779 6,579 4,140 242 302 60,042 2.21

สนิทรพัยอ์�ืน 3,720 - - - 220 3,940 0.92

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 110,168 38,063 20,922 13,710 3,528 186,391

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 89,313 2,549 - - 15,328 107,190 0.37

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 15,056 - 161 - 4,637 19,854 0.72

หนี�สนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม - - - - 1,248 1,248 -

หนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมูลค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 4,360 1,767 3,796 - - 9,923 2.48

หนี�สนิอ�ืน 3,131 - - - 123 3,254 0.48

รวมหนี�สินทางการเงิน 111,860 4,316 3,957 - 21,336 141,469

ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์

เพื�อการบริหารความเสี�ยง 62,596 (79,738) 9,437 7,705 358,806 358,806
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย (ต่อ)

รายละเอยีดความเส�ียงดา้นอตัราดอกเบ�ียของสาขาซ�ึงคาํนวณจากวนัท�ีมกีารกําหนดอตัราดอกเบ�ียใหมต่ามสญัญา

หรอืวนัท�ีครบกําหนดแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน ซ�ึง ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สรปุไดด้งันี�

พ.ศ. 2562 

น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี ถึง มากกว่า ไม่มี อตัราดอกเบี�ย

3 เดือน ถึง 1 ปี 5 ปี 5 ปี ดอกเบี�ย รวม ถวัเฉลี�ย

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - 69 69 -

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 27,670 1,078 - - 2,505 31,253 2.05

เงนิลงทุนสุทธิ 11,184 27,076 25,820 16,051 - 80,131 1.92

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหนี�และดอกเบ�ีย

   คา้งรบัสุทธจิากรายไดร้อตดับญัชี 50,827 8,296 6,728 268 492 66,611 2.85

สนิทรพัยอ์�ืน 7,449 - - - 203 7,652 1.57

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 97,130 36,450 32,548 16,319 3,269 185,716

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 93,189 2,538 7 - 13,962 109,696 0.89

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 17,792 - - - 6,785 24,577 2.66

หนี�สนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม - - - - 1,286 1,286 -

ตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื 5,140 2,881 602 2,980 - 11,603 3.22

หนี�สนิอ�ืน 2,182 - - - 254 2,436 2.12

รวมหนี�สินทางการเงิน 118,303 5,419 609 2,980 22,287 149,598

ผลกระทบของตราสารอนุพนัธ์

เพื�อการบริหารความเสี�ยง 69,699 (69,430) (11,360) 11,091 457,817 457,817

สาขาจดัการความเส�ียงดา้นอตัราดอกเบ�ียโดยการวางโครงสรา้งการถอืสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดว้ยความแตกต่างของ

วนัท�ีมกีารกําหนดอตัราดอกเบ�ียใหม่ตามทิศทางของอตัราดอกเบ�ียในตลาดเพ�ือสร้างอตัราท�ีเหมาะสมในการจดัการ

ความเส�ียงในขอบเขตท�ียอมรบัได้
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด (ต่อ) 

(ก) ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

ความเส�ียงของอตัราดอกเบ�ียตามวธิจีาํลองขอ้มลูภายใน ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

มลูค่าความเส�ียง (VaR) สงูสุดระหว่างงวด 100 73
มลูค่าความเส�ียง (VaR) เฉล�ียระหว่างงวด 70 46
มลูค่าความเส�ียง (VaR) ต�ําสุดระหว่างงวด 48 32
มลูค่าความเส�ียง (VaR) ส�ินงวด 97 68

หมายเหตุ: งวดสาํหรบัการคํานวณ VaR สงูสุด VaR ต�ําสดุ และ VaR เฉล�ียคอืระยะเวลา 60 วนั ขอ้มลูทั�งหมดข�ึนอยู่

กบั VaR ของ 10 วนัซ�ึงใชส้าํหรบัการคาํนวณเงนิกองทุนสําหรบัความเส�ียงดา้นตลาด

(ข) ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน

ความเส�ียงดา้นอตัราแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศคอืความเส�ียงซ�ึงเกิดจากการเปล�ียนแปลงอตัราแลกเปล�ียน

ซ�ึงกระทบต่อมลูค่าของเคร�ืองมอืทางการเงนิของสาขาหรอืทําใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายไดห้รอืต้นทุนเงนิทุนของ
สาขา ทั�งนี�เคร�ืองมอืท�ีใช้ในการบรหิารความเส�ียงจากอตัราแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศไดแ้ก่ การจํากดัการ

เปิดสถานะความเส�ียง และมลูคา่ความเสยีหายโดยรวมสงูสดุท�ีอาจเกดิข�ึนภายใตค้วามเช�ือมั�นทางสถติทิ�ีกําหนด VaR
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด (ต่อ) 

(ข) ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน (ต่อ) 

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม สาขามฐีานะเงนิตราต่างประเทศสทุธดิา้นสนิทรพัย(์หนี�สนิ)ในสกุลเงนิตราต่าง ๆ ดงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนสทุธิ*

ดอลลารส์หรฐัฯ (6,212) (9,214)
ยโูร 110 (169)

เยน (81) (44)

ปอนด์ 251 769

สงิคโปรด์อลลาร์ (217) (57)
อ�ืน ๆ (76) 11

*  ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไมม่สีนิเช�ือดอ้ยคณุภาพท�ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

ความเส�ียงของอตัราแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศตามวธิจีําลองขอ้มลูภายใน ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม สรปุไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

มลูค่าความเส�ียง (VaR) สงูสุดระหว่างงวด 14 20
มลูค่าความเส�ียง (VaR) เฉล�ียระหว่างงวด 4 6
มลูค่าความเส�ียง (VaR) ต�ําสุดระหว่างงวด 1 1
มลูค่าความเส�ียง (VaR) ส�ินงวด 2 20

หมายเหตุ: งวดสาํหรบัการคํานวณ VaR สงูสุด VaR ต�ําสดุ และ VaR เฉล�ียคอืระยะเวลา 60 วนั ขอ้มลูทั�งหมดข�ึนอยู่

กบั VaR ของ 10 วนัซ�ึงใชส้าํหรบัการคาํนวณเงนิกองทุนสําหรบัความเส�ียงดา้นตลาด
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.2 ความเสี�ยงด้านตลาด (ต่อ) 

(ค) ความเสี�ยงด้านราคาตราสารทุน

ความเส�ียงดา้นราคาตราสารทุน คอืความเส�ียงท�ีเกดิจากการเปล�ียนแปลงราคาหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนหรอืหุ้นทุน

ทําใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายได้หรอืมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิของสาขา ทั�งนี�สาขาบรหิารความเส�ียงด้าน

ราคาตราสารทุนโดยตดิตามสภาพตลาดอยา่งใกลช้ดิ เพ�ือนําเสนอขอ้มลูแก่ผูบ้รหิารเพ�ือจดัการท�ีเหมาะสม

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สาขาไมม่เีงนิลงทุนในตราสารทุน 

4.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

ความเส�ียงด้านสภาพคล่อง หมายถงึความเส�ียงท�ีสาขาไม่สามารถจดัหาทรพัยากรทางการเงนิได้เพยีงพอตามความ

ต้องการภายในระยะเวลาท�ีกําหนดเพ�ือปฏบิตัติามภาระผูกพนัต่างๆ หรอืสามารถจดัหาทรพัยากรทางการเงนิเหล่านั�น

ไดโ้ดยมตีน้ทุนท�ีมากเกนิไป

วตัถุประสงคข์องสาขาในการบรหิารความเส�ียงดา้นสภาพคล่องและความเส�ียงจากการจดัหาเงนิทุนนั�นเพ�ือใหค้วามมั�นใจว่า

สาขามเีงนิทุนเพยีงพอตามภาระในการส่งมอบในอนาคต ดงันั�นสาขาจงึมคีวามจําเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องรวมถงึ

การบรหิารจดัการสภาพคล่องทั�งสนิทรพัย์ หนี�สนิ และภาระผูกพนัเพ�ือสนองวตัถุประสงค์ในการดํารงกระแสเงนิสด

ในระดบัท�ีเหมาะสมและสามารถสง่มอบตามภาระภายในระยะเวลาท�ีกําหนด

สาขามกีารควบคมุความเส�ียงจากสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดใหเ้พยีงพอต่อ

การดาํเนินงานของสาขา และเพ�ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสด 

สาขาบรหิารความเส�ียงด้านสภาพคล่องโดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบการดํารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องท�ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กําหนดหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัอ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้ง โดยมฝีา่ยบรหิารเงนิเป็นผูร้บัผดิชอบบรหิารสภาพคล่องของสาขาในการ
จดัหาแหล่งเงนิทุนทั�งระยะสั�นและระยะยาวรวมถึงการบรหิารการลงทุนในสนิทรพัย์ท�ีมสีภาพคล่องสูงทั�งท�ีเป็นสกุล

เงนิบาทและเงนิตราต่างประเทศ ทั�งนี�เพ�ือใหส้าขามั�นใจว่าฐานะสภาพคล่องเหมาะสมและเพยีงพอสอดคล้องกบัภาวะ

ตลาดในปจัจุบนัและในอนาคตโดยการบรหิารความเส�ียงดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ

บรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิของสาขา
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วเิคราะหต์ามระยะเวลาครบกําหนดของ

สญัญา สรปุไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 

เมื�อทวง น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี มากกว่า ไม่มี

ถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี กาํหนด รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - - 62 62

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 3,741 42,965 4,926 903 - - 52,535

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม

   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 58 410 916 13,468 - 14,852

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ 54 2,897 4,303 25,002 13,601 - 45,857

เงนิลงทุนสุทธิ - 13,825 25,269 15,866 - - 54,960

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบัสุทธิ - 27,916 9,941 19,376 2,021 - 59,254

สนิทรพัยอ์�ืน - 3,939 - 1 - - 3,940

รวมสินทรพัย์ทางการเงิน 3,795 91,600 44,849 62,064 29,090 62 231,460

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 94,795 9,846 2,549 - - - 107,190

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 19,363 330 - 161 - - 19,854

หนี�สนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม 1,248 - - - - - 1,248

หนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม

   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 205 1,190 5,610 2,918 - 9,923

หนี�สนิอนุพนัธ์ 64 2,589 4,240 28,512 12,880 - 48,285

หนี�สนิอ�ืน - 3,254 - - - - 3,254

รวมหนี�สินทางการเงิน 115,470 16,224 7,979 34,283 15,798 - 189,754

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (111,675) 75,376 36,870 27,781 13,292 62 41,706
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4 การบริหารความเสี�ยงของธนาคาร (ต่อ) 

4.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วเิคราะหต์ามระยะเวลาครบกําหนดของ

สญัญา สรปุไดด้งันี� (ต่อ) 

พ.ศ. 2562 

เมื�อทวง น้อยกว่า 3 เดือน 1 ปี มากกว่า ไม่มี

ถาม 3 เดือน ถึง 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี กาํหนด รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - - 69 69

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 2,505 27,670 1,078 - - - 31,253

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 94 2,199 3,378 16,843 12,848 - 35,362

เงนิลงทุนสุทธิ - 11,184 27,076 25,820 16,051 - 80,131

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบัสุทธิ - 34,727 11,185 16,940 2,724 - 65,576

สนิทรพัยอ์�ืน - 7,652 - - - - 7,652

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

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 89,241 17,910 2,538 7 - - 109,696

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 12,007 12,570 - - - - 24,577

หนี�สนิจ่ายคนืเม�ือทวงถาม 1,286 - - - - - 1,286

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ 78 2,417 3,015 17,128 18,324 - 40,962

ตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื - 310 1,702 5,534 4,057 - 11,603

หนี�สนิอ�ืน - 2,436 - - - - 2,436

รวมหนี�สินทางการเงิน 102,612 35,643 7,255 22,669 22,381 - 190,560

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ (100,013) 47,789 35,462 36,934 9,242 69 29,483
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5 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิตามประเภท ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

กาํหนดให้วดั มลูค่ายุติธรรมผ่าน กาํหนดให้วดั

มลูค่ายุติธรรมผ่าน มลูค่ายุติธรรมผ่าน กาํไรขาดทุน มลูค่ายุติธรรมผ่าน ราคาทุน

กาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ตดัจาํหน่าย รวม

ล้นบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด  - - - - 62 62
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ - - - - 52,535 52,535
สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม  
   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 14,852 - - - - 14,852
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ 45,857 - - - - 45,857
เงนิลงทุนสทุธิ - - 54,960 - - 54,960
เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลกูหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบัสทุธิ - - - - 59,254 59,254

สนิทรพัยอ์�ืน - - - - 3,940 3,940

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 60,709 - 54,960 - 115,791 231,460

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก - - - - 107,190 107,190

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 19,854 19,854
หนี�สนิจา่ยคนืเม�ือทวงถาม - - - - 1,248 1,248
หนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 9,923 - - - 9,923
หนี�สนิอนุพนัธ์ 48,285 - - - - 48,285
หนี�สนิอ�ืน - - - - 3,254 3,254

รวมหนี�สินทางการเงิน 48,285 9,923 - - 131,546 189,754
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6 การหกักลบสินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงเคร�ืองมอืทางการเงนิที�ถูกหกักลบหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงที�สามารถบงัคบัให้หกักลบได้ และข้อตกลงอ�ืนที�คล้ายคลึงกนัที�ไม่สามารถหกักลบได้บนงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ‘มูลค่าสุทธิ’ แสดงผลกระทบบนงบแสดงฐานะการเงินของสาขาหากสาขามกีารใช้สิทธิในการหกักลบทั�งหมด ‘มูลค่าท�ีไม่ถูกหกักลบในงบแสดงฐานะการเงนิ’

ได้แก่ รายการดงัต่อไปนี�

• สําหรบัคู่สญัญาท�ีมรีายการหกักลบร่วมกบัสาขาและขอ้ตกลงท�ีสามารถบงัคบัใหห้กักลบไดห้รอืขอ้ตกลงท�ีคล้ายคลงึกนั ในกรณีท�ีสาขาขาดสภาพคล่องหรอืล้มละลาย หรอืกรณีท�ีไม่เขา้เง�ือนไข

การหกักลบ และ  

• สาํหรบัตราสารอนุพนัธ์ หลกัทรพัยท์�ีซ�ือโดยมสีญัญาวา่จะขายคนื หลกัทรพัยท์�ีขายโดยมสีญัญาวา่จะซ�ือคนื การยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์และขอ้ตกลงท�ีคลา้ยคลงึกนั และหลกัประกนัท�ีเป็นเงนิสด

และไมเ่ป็นเงนิสดท�ีไดร้บัหรอืวางเป็นประกนั  

เพ�ือการบรหิารความเส�ียง มลูคา่สทุธขิองเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�อยูภ่ายใต้วงเงนิซ�ึงไดร้บัการตดิตาม และขอ้ตกลงกบัลูกคา้ท�ีเก�ียวขอ้งไดถู้กทบทวนและปรบัปรุงหากจําเป็น เพ�ือใหม้ ั�นใจไดว้่าสทิธทิาง

กฎหมายในการหกักลบมคีวามเหมาะสม 

มูลค่าที�อยู่ภายใต้ข้อตกลงที�สามารถบงัคบัให้หกักลบได้

มูลค่าที�ไมไ่ด้นํามาหกักลบในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าขั�นต้น มูลค่าหกักลบ

มูลค่าสุทธิที�แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน เครื�องมอืทางการเงิน

หลกัประกนัที�

ไมเ่ป็นเงินสด

หลกัประกนัที�เป็น

เงินสด มูลค่าสุทธิ

มูลค่าที�ไมอ่ยู่ภายใต้

ข้อตกลงที�สามารถบงัคบั

ให้หกักลบได้ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

ธุรกรรมซ�ือหลกัทรพัย์โดยมสีญัญาวา่จะขายคนื 46,928 - 46,928 46,928 - - - - 46,928

สนิทรพัย์อนุพนัธ์ 32,842 - 32,842 - - 3,131 29,711 13,015 45,857

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 79,770 - 79,770 46,928 - 3,131 29,711 13,015 92,785

หนี�สินทางการเงิน

หน�ีสนิอนุพนัธ์ 28,274 - 28,274 - - 3,720 24,554 20,011 48,285

รวมหนี�สินทางการเงิน 28,274 - 28,274 - - 3,720 24,554 20,011 48,285
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

ลาํดบัของมลูค่ายติุธรรม

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิจะถูกกําหนดตามลําดบัดงัต่อไปนี�

• ขอ้มลูระดบั 1 - เกณฑก์ารวดัมลูคา่โดยใช้ราคาตลาด : เคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีมรีาคาเสนอซ�ือขายในตลาดท�ีมสีภาพคล่อง

สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิอยา่งเดยีวกนั ท�ีสาขาสามารถเขา้ถงึตลาดนั�น ณ วนัท�ีวดัมลูคา่

• ขอ้มูลระดบั 2 - เทคนิคการประเมนิมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลท�ีสงัเกตได ้(‘Observable Input’) : เคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีมรีาคา

ตลาดสาํหรบัตราสารท�ีคล้ายกนัในตลาดท�ีมสีภาพคล่อง หรอืราคาตลาดสาํหรบัตราสารท�ีเหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัในตลาด

ไมม่สีภาพคล่อง และเคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีประเมนิมลูคา่โดยใชแ้บบจาํลองซ�ึงใชข้อ้มลูท�ีสาํคญัท�ีสงัเกตได้

• ขอ้มลูระดบั 3 - เทคนิคการประเมนิมูลคา่ท�ีขอ้มลูไม่ไดม้าจากขอ้มูลท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (‘Unobservable Input’) :

เคร�ืองมอืทางการเงินท�ีประเมินมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าท�ีหนึ�งข้อมูลหรอืหลายข้อมูลไม่ได้มาจากข้อมูล 

ท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด

การวดัมูลค่ายตุธิรรมอยู่ภายใต้กรอบการควบคมุท�ีออกแบบมาเพ�ือใหม้ ั�นใจว่ามูลคา่ยุตธิรรมถูกประเมนิและการตรวจสอบโดย

หน่วยงานอสิระจากหน่วยงานท�ีรบัความเส�ียง เคร�ืองมอืทางการเงนิท�ีวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยอ้างองิกบัราคาตลาดจากภายนอก
หรอืการประเมนิมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลท�ีสงัเกตได ้ราคาและปจัจยัดงักล่าวจะถูกกําหนดและตรวจสอบเพ�ือใหแ้น่ใจว่าเป็นข้อมูล

อสิระและเช�ือถอืได ้สาํหรบัขอ้มลูในตลาดท�ีไมม่สีภาพคล่องสาขาจะหาแหล่งขอ้มลูอ�ืนในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของเคร�ืองมอืทาง

การเงนิ เพ�ือใหไ้ดข้อ้มลูท�ีมคีวามเก�ียวขอ้งและมคีวามน่าเช�ือถอืมากข�ึน

กรอบการควบคุมการวดัมูลค่ายุติธรรมท�ีคํานวณโดยใช้แบบจําลองการประเมนิมูลค่า (‘Valuation Model’) ได้คํานึงถึงการ

พฒันา และการตรวจสอบขอ้มูลโดยหน่วยงานสนับสนุนอสิระ อนัไดแ้ก่ (ก) ตรรกะในแบบจําลองการประเมนิมูลค่า (ข) ปจัจยั

หรอืขอ้มลูท�ีมผีลต่อการประเมนิมูลค่า (ค) การปรบัเปล�ียนปจัจยัต่างๆ นอกเหนือแบบจาํลองการประเมนิมูลคา่ และ (ง) ความ

สมเหตุสมผลของผลลพัธ์จากการประเมนิมูลค่า แบบจําลองการประเมนิมูลค่าท�ีผ่านกระบวนการตรวจสอบและการทดสอบ
ความถูกตอ้งจงึนํามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ทั�งนี�ไดม้กีารเปรยีบเทยีบผลลพัธแ์ละปจัจยัต่างๆ กบัขอ้มลูภายนอกอยา่งต่อเนื�อง

การปรบัปรงุมลูค่ายติุธรรม (‘Fair value adjustments’)

การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมจะนํามาใชเ้ม�ือสาขาพจิารณาแล้วว่ามปีจัจยัอ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้งซ�ึงยงัมไิดร้วมอยูใ่นรปูแบบการประเมนิ

มูลค่า สาขาแบ่งประเภทของการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรมออกเป็น ความเส�ียงท�ีเก�ียวข้อง (‘Risk-related’) และ แบบจําลองท�ี

เก�ียวขอ้ง (‘Model-related’) สว่นใหญ่การปรบัปรงุเหล่านี�เก�ียวขอ้งธรุกรรมในดา้น Global Banking and Markets
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

การปรบัปรงุความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง (‘Risk-related adjustments’)

ราคาเสนอซ�ือขาย (‘Bid-offer’)

TFRS 13 กําหนดให้ใช้ช่วงราคาในการเสนอซ�ือขายเป็นตวัแทนของมูลค่ายุติธรรม แบบจําลองการประเมินโดยทั�วไปจะ

กําหนดมลูคา่กลางในตลาด การปรบัราคาเสนอซ�ือขายจะสะท้อนใหเ้หน็ถงึต้นทุนราคาเสนอซ�ือขายท�ีเกดิข�ึนเม�ือทุกความเส�ียง

ตลาดท�ีมนียัสาํคญัท�ีเหลอืสทุธถูิกปิดโดยใชเ้คร�ืองมอืป้องกนัความเส�ียงท�ีมอียู ่หรอืโดยการปิดสถานะ (‘Unwinding’)

ความไมแ่น่นอน (‘Uncertainty’) 

ข้อมูลท�ีใช้ในแบบจําลองบางอย่างอาจหาได้ยากหรอืไม่สามารถหาได้จากข้อมูลในตลาด และ/หรอืตวัแบบจําลองเองอาจจะ
แตกต่างจากแบบจาํลองทั�วไปมาก ในสถานการณ์เช่นนี�ช่วงของมลูค่าท�ีเป็นไปไดข้องเคร�ืองมอืทางการเงนิ หรอืตวัแปรตลาด

อาจถูกกําหนดข�ึน ดงันั�นจึงมีความจําเป็นต้องทําการปรบัปรุงเพ�ือสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการประเมินมูลค่า

ยตุธิรรมของเคร�ืองมอืทางการเงนิ โดยผูเ้ขา้รว่มตลาดจะไดร้บัมลูคา่ยตุธิรรมท�ีน่าเช�ือถอืมากข�ึนจากตวัแปรท�ีมคีวามไม่แน่นอน

หรอืจากแบบจาํลองท�ีตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานในการประเมนิมลูคา่ 

การปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเครดติ (‘Credit valuation adjustment’) 

การปรบัปรุงมูลค่าด้านเครดติ เป็นการปรบัปรุงการประเมนิมูลค่าสญัญาอนุพนัธท์�ีซ�ือขายผ่านตลาดรอง (‘over-the-counter

derivative’ หรอื ‘OTC’) เพ�ือสะท้อนมูลค่ายุตธิรรมท�ีคู่สญัญาอาจผดินัดชําระหนี� และสาขาอาจไม่ไดร้บัมูลค่าตลาดเตม็จํานวน

ของการทําธรุกรรม  

การปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเดบติ (‘Debit valuation adjustment’) 

การปรบัปรุงมูลค่าเดบติ คอืการปรบัปรุงการประเมนิมูลค่าสญัญาอนุพนัธ์ท�ีซ�ือขายผ่านตลาดรอง (‘OTC’) เพ�ือสะท้อนมูลค่า

ยุตธิรรมของความเป็นไปไดท้�ีสาขาอาจผดินัดชําระหนี� และสาขาอาจไม่สามารถจ่ายชําระมูลค่าตลาดเตม็จํานวนของการทํา

ธรุกรรม 

การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมของแหล่งเงนิทุน (‘Funding fair value adjustment’)

การปรบัปรบัปรงุมูลคา่ยตุธิรรมของแหล่งเงนิทุนคาํนวณโดยใช้การกระจายการจดัหาแหล่งเงนิทุนในตลาดในอนาคต ซ�ึงแหล่ง

เงนิทุนท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนในอนาคตมกีลุ่มตราสารอนุพนัธท์�ีซ�ือขายผา่นตลาดรอง (‘OTC’) ซ�ึงไมม่หีลกัประกนัเป็นองคป์ระกอบ 

และตราสารอนุพนัธท์�ีมหีลกัประกนัในส่วนท�ีไม่มหีลกัประกนัเป็นองคป์ระกอบ ทั�งนี�รวมถงึตราสารอนุพนัธซ์�ึงไม่มหีลกัประกนั
เป็นองคป์ระกอบทั�งจํานวน แหล่งเงนิทุนท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนในอนาคตคํานวณโดยวธิกีารจําลองการเลยีนแบบแหล่งเงนิทุนท�ีมี

อยู่ ซ�ึงแหล่งเงนิทุนท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนในอนาคตนี�จะถูกปรบัปรุงดว้ยการส�ินสุดสญัญาเม�ือมกีารผดินัดชําระหนี�โดยกลุ่มบรษิทั

หรอืคูส่ญัญา การปรบัปรงุมลูคา่ยตุธิรรมของแหล่งเงนิทุนและการปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเดบตินี�จะถูกคาํนวณโดยอสิระ 
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

แบบจาํลองที�เกี�ยวข้อง (‘Model-related adjustments’)

ขอ้จาํกดัของแบบจาํลอง (‘Model limitation’) 

แบบจําลองท�ีใช้เพ�ือการประเมนิมูลค่าอาจลดความซบัซ้อนของสมมติฐานโดยไม่ไดร้วมทุกลกัษณะตลาดท�ีสําคญั นอกจากนี�

ววิฒันาการของตลาดและแบบจาํลองท�ีมคีวามเหมาะสมในอดตีอาจจะตอ้งมกีารพฒันาเพ�ือรวมลกัษณะตลาดท�ีสาํคญัในสภาวะ 

ตลาดปจัจุบนั ในสถานการณ์เช่นนี�จะต้องมกีารปรบัเปล�ียนข้อจํากดัของแบบจําลอง ในขณะท�ีแบบจําลองได้รบัการพฒันา 

ข้อจํากดัของแบบจําลองจะได้รบัการแก้ไขและรวมในแบบจําลองแล้ว ดงันั�นจงึไม่มคีวามจําเป็นต้องปรบัปรุงข้อจํากดัของ

แบบจาํลองอกี 

การปรบัปรงุกําไร ณ วนัแรก (‘Inception profit’ หรอื ‘Day 1 profit or loss reserves’)  

การปรบัปรงุกําไร ณ วนัแรกจะนํามาใช้เม�ือมกีารประมาณการมูลค่ายตุธิรรมโดยใชแ้บบจาํลองการประเมนิมูลค่าซ�ึงใช้ขอ้มูลท�ี

มคีวามสาํคญัซ�ึงไมไ่ดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดตั�งแต่หนึ�งรายการข�ึนไป 

วิธีการปรบัปรงุมลูค่าด้านเครดิตและเดบิต (‘Credit valuation adjustment/Debit valuation adjustment methodology’)

กลุ่มบรษิทัคาํนวณการปรบัปรงุมลูคา่ดา้นเครดติและเดบติแยกต่างหากออกจากกนัสาํหรบัแต่ละบรษิทั และภายในแต่ละบรษิทั
สาํหรบัแต่ละคูส่ญัญาท�ีบรษิทัมคีวามเส�ียงท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึน สาขาคาํนวณการปรบัปรงุมลูค่าดา้นเครดติโดยใชโ้อกาสท�ีจะเกดิ

การผดิสญัญาของคู่สญัญาต่อการไม่ผดิสญัญาของสาขาไปหาผลบวกท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนของสาขาต่อคู่สญัญา และคูณดว้ยผล

ของคา่ความเสยีหายท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนในกรณีท�ีผดิสญัญา ในทางตรงกนัขา้มสาขาคํานวณการปรบัปรงุมูลค่าดา้นเดบติโดยใช้
โอกาสท�ีจะเกดิการผดิสญัญาของสาขาต่อการไม่ผดิสญัญาของคู่สญัญาไปหาผลบวกท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนของคู่สญัญาต่อสาขา

และคูณดว้ยผลของค่าความเสยีหายท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนในกรณีท�ีผดิสญัญา การคํานวณทั�งสองจะถูกปฏบิตัติลอดอายุของผลท�ี
คาดวา่จะเกดิข�ึน

สําหรบัผลติภณัฑส์่วนใหญ่ท�ีจะคํานวณผลบวกท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนต่อคู่สญัญา สาขาใช้วธิกีารจําลองเพ�ือรวมขอบเขตของผลท�ี

คาดว่าจะเกิดข�ึนเข้าด้วยกนัตลอดชุดของรายการกบัคู่สญัญาตลอดอายุของเคร�ืองมอืทางการเงนิ วธิกีารจําลองดงักล่าวรวม 

‘Credit Mitigant’ เช่น สญัญายอมใหห้กักลบหนี�ระหวา่งกนัของคูส่ญัญาและสญัญาวางหลกัประกนักบัคูส่ญัญา

สําหรบัชนิดของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิท�ีมคีวามซบัซ้อน (‘Exotic Derivatives’) ซ�ึงผลติภณัฑน์ั�นวธิกีารจําลองไม่รองรบั 

หรอืตราสารอนุพนัธท์�ีเกดิข�ึนในท�ีตลาดการคา้ท�ีเลก็กวา่เคร�ืองมอืการจําลองจะสามารถนําไปใชไ้ด ้สาขาจะปฏบิตัติามวธิทีางเลอืกอ�ืน

โดยทั�วไปวธิกีารดงักล่าวไม่ไดอ้ธบิายความเส�ียงผดิทาง (‘Wrong-Way Risk’) ซ�ึงเกดิข�ึนจากมูลค่าอ้างองิของตราสารอนุพนัธ์

ท�ีมมีาก่อนการปรบัปรุงมูลค่าด้านเครดติ ซ�ึงมคีวามสมัพนัธ์ร่วมกนัอย่างแน่ชดักบัโอกาสท�ีจะเกิดการผดิสญัญาของคู่สญัญา  

ในกรณีท�ีมคีวามเส�ียงผดิทาง วธิกีารซ�ือขายเจาะจงจะถูกนํามาใชเ้พ�ือสะทอ้นถงึความเส�ียงผดิทางในการประเมนิมลูคา่  
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จดัประเภทในระดบัของลําดบัชั�น

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

พ.ศ. 2563 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

เงนิลงทุนเพ�ือคา้ 7,958 6,894 - 14,852

ตราสารอนุพนัธ์ 7 45,850 - 45,857

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารหนี� 15,951 39,009 - 54,960

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 23,916 91,753 - 115,669

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน

หนี�สนิทางการเงนิท�ีกําหนดใหว้ดัมูลดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 

   ผา่นกําไรหรอืขาดทุน - 9,923 - 9,923

ตราสารอนุพนัธ์ 8 48,263 14 48,285

รวมหนี�สินทางการเงิน 8 58,186 14 58,208

รายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชั�นมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 สรปุไดด้งันี�

สินทรพัย์

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

โอนจากระดบั 1 ไประดบั 2 1,600 610

โอนจากระดบั 2 ไประดบั 1 41 3,785

รายการโอนระหวา่งระดบัของลําดบัชั�นมลูค่ายตุธิรรมเกดิจากการเปล�ียนแปลงของขอ้มลูท�ีใชใ้นการประเมนิมลูค่า
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิท�ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จดัประเภทในระดบัของลําดบัชั�น

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2562 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน

เงนิลงทุนเพ�ือคา้ 16,860 11,889 - 28,749

ตราสารอนุพนัธ์ 2 35,345 15 35,362

สินทรพัยท์างการเงินเผื�อขาย

ตราสารหนี� 11,507 39,875 - 51,382

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 28,369 87,109 15 115,493

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื - 11,291 312 11,603

ตราสารอนุพนัธ์ 9 40,919 34 40,962

รวมหนี�สินทางการเงิน 9 52,210 346 52,565

รายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชั�นมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 สรปุไดด้งันี�

สินทรพัย์

เงินลงทุนเพื�อค้า

สินทรพัย์

ทางการเงิน

เผื�อขาย

ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

โอนจากระดบั 1 ไประดบั 2 639 3,679

โอนจากระดบั 2 ไประดบั 1 21 2,601

รายการโอนระหวา่งระดบัของลําดบัชั�นมลูค่ายตุธิรรมเกดิจากการเปล�ียนแปลงของขอ้มลูท�ีใชใ้นการประเมนิมลูค่า
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม

เงนิลงทุนทางการเงนิ 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนแสดงตามนโยบายการบญัชสีาขาตามวธิที�ีระบุไวใ้นหมายเหตุ 2

ตราสารอนุพนัธ์

ตราสารอนุพนัธท์�ีไม่ไดม้กีารซ�ือขายในตลาดซ�ือขายคล่องจะวดัมูลค่าโดยใช้แบบจําลองการประเมนิมูลค่า แบบจําลอง 

การประเมนิมูลค่าคํานวณมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตตามหลกัการ ‘ไม่มกีารเกง็กําไร’ (‘No-arbitrage’) 
สําหรบัอนุพนัธ์ท�ีไม่มีความซับซ้อน เช่น สญัญาแลกเปล�ียนอตัราดอกเบ�ียและตราสารสิทธิในการซ�ือ European

Options ใช้วธิแีบบจําลองท�ีตลาดใช้เป็นมาตรฐาน สําหรบัผลติภณัฑต์ราสารอนุพนัธท์�ีมคีวามซบัซ้อนมากข�ึนการวดั

มลูคา่ยตุธิรรมอาจจะมคีวามแตกต่างจากแนวปฏบิตัขิองตลาด ขอ้มลูท�ีใชใ้นการประเมนิราคาจะถูกกําหนดจากขอ้มูลท�ี

อ้างอิงหรือสงัเกตได้จากตลาดซ�ือง่ายขายคล่องของตราสารอนุพนัธ์ รวมถึงข้อมูลท�ีเปิดเผยจากบุคคลท�ีสาม เช่น 

ตวัแทนจาํหน่าย นายหน้า หรอืผูใ้หบ้รกิารกําหนดราคา ทั�งนี�ขอ้มลูบางอยา่งอาจไม่ไดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตได้

จากตลาดโดยตรง แต่สามารถกําหนดจากราคาท�ีสงัเกตได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเปรยีบเทยีบ หรอืประมาณการ

จากขอ้มูลในอดตีหรอืแหล่งอ�ืน ตวัอย่างของขอ้มูลท�ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท�ีสามารถสงัเกตได ้ ไดแ้ก่ การเคล�ือนไหวของ

ราคาทั�งหมดหรอืบางส่วนของตราสารสทิธใินตลาดท�ีมสีภาพคล่องต�ํา และความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆ ในตลาด
เช่น อตัราแลกเปล�ียน อตัราดอกเบ�ีย และราคาตราสารทุน 

ตราสารอนุพนัธ์ท�ีวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าโดยใช้ข้อมูลท�ีไม่ได้มาจากข้อมูลท�ีสามารถสงัเกตได้จาก
ตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ประเภทสหสมัพนัธ์ (‘Correlation Products’) เช่น ตราสารสทิธใินตะกร้าแลกเปล�ียนเงนิตรา

ต่างประเทศ ตราสารสทิธใินตะกร้าตราสารทุน การทําธุรกรรมผสมระหว่างอตัราแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบ�ีย และธุรกรรมตราสารสทิธริะยะยาว ตวัอย่างของธุรกรรมตราสารสทิธริะยะยาว ได้แก่ ตราสารสทิธใิน

ตราสารทุน ตราสารสทิธใินอตัราดอกเบ�ียและอตัราแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศ
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตราสารหนี�อนุพนัธแ์ฝง

ตราสารหนี�ท�ีมอีนุพนัธแ์ฝงแสดงรวมในตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื ถอืเป็นตราสารหนี�เพ�ือคา้และวดัมลูคา่ดว้ยมูลค่า

ยตุธิรรม 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�อนุพนัธ์แฝงท�ีวดัมูลค่าโดยใช้ข้อมูลท�ีไม่ได้มาจากข้อมูลท�ีสามารถสงัเกตได้จากตลาด 

ประเมนิมูลค่าโดยใช้ข้อมูลท�ีมาจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�พ�ืนฐานและมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์แฝง ทั�งนี�

การประเมนิมูลค่าของอนุพนัธ์แฝงสามารถอ้างถึงได้จากตราสารอนุพนัธ์ซ�ึงระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้น มูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าวรวมถึงผลกระทบจากการปรบัใช้ Credit Spread ท�ีเหมาะสมกบัหนี�สนิของสาขา โดยการเปล�ียนแปลงมูลค่า

ยุตธิรรมของตราสารหนี�ท�ีออกอนัเนื�องมาจาก Own Credit Spread คํานวณไดจ้าก ราคาจากภายนอกท�ีตรวจสอบได้ 

หรอืราคาท�ีไดม้าจาก Credit Spread จากหลกัทรพัยท์�ีมลีกัษณะคล้ายคลงึกนัจากผูอ้อกหลกัทรพัยร์ายเดยีวกนัสําหรบั

ตราสารแต่ละตวั ณ วนัท�ีรายงาน จากนั�นคดิลดกระแสเงนิสดของตราสารแต่ละตวัโดยใช้อตัรา THBFIX ส่วนต่างจาก

การประเมนิราคาดงักล่าวถอืเป็น Own Credit Spread ของสาขา 

ตราสารหนี�อนุพนัธแ์ฝงภายใต้ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ตราสารหนี�สกุลเงนิบาท ซ�ึงตราสารดงักล่าวออกโดยสาขาให้แก่

คู่สญัญาโดยมอีตัราผลตอบแทนองิกบัส่วนต่างของอตัราดอกเบ�ียอ้างองิในการกู้ยมืเงนิบาทในแต่ละช่วงระยะเวลาท�ี
กําหนด ทั�งนี�ขอ้มูลท�ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดของตราสารหนี�อนุพนัธแ์ฝงภายใต้ขอ้มูลระดบั 3

ไดแ้ก่ ความผนัผวนของอตัราดอกเบ�ียอ้างองิในการกู้ยมืเงนิบาท และความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราดอกเบ�ียอ้างองิในการ

กูย้มืเงนิบาทในแต่ละช่วงระยะเวลาท�ีต่างๆ 
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

การกระทบยอดการประเมินมลูค่ายติุธรรมในข้อมูลระดบั 3 ของลาํดบัของมลูค่ายติุธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงการเคล�ือนไหวระหว่างยอดต้นปีและยอดปลายปีสําหรบัปีส�ินสุดวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
ของเคร�ืองมือทางการเงินท�ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ข้อมูลระดบั 3 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค 

การประเมนิมลูคา่ท�ีขอ้มลูไมไ่ดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 

สินทรพัย์

อนุพนัธ์

หนี�สิน

อนุพนัธ์

หนี�สินทางการเงิน

ที�กาํหนดให้วดั

มลูค่าด้วยมลูค่า

ยติุธรรมผ่าน

   กาํไรหรือขาดทุน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 15 34 312

กําไรขาดทุนท�ีรบัรูม้ลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (3) (20) -

รายการโอนออก (12) - (312)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 14 -

กําไรขาดทุนท�ียงัไมร่บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระหว่างปี 

ท�ีรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทุนของสนิทรพัย ์/ หนี�สนิ

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 20 -

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในสมมติฐานของข้อมูลที�ไม่ได้มาจากข้อมลูที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด 

ตารางต่อไปนี�แสดงความอ่อนไหวของมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 3 ต่อสมมตฐิานท�ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 

การเปลี�ยนแปลงใน

ทางบวก

การเปลี�ยนแปลง

ในทางลบ

ล้านบาท ล้านบาท

ตราสารอนุพนัธอ์�ืน 1 (1)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1 (1)
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

การกระทบยอดการประเมินมลูค่ายติุธรรมในข้อมูลระดบั 3 ของลาํดบัของมลูค่ายติุธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี�แสดงการเคล�ือนไหวระหว่างยอดต้นปีและยอดปลายปีสําหรบัปีส�ินสุดวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

ของเคร�ืองมือทางการเงินท�ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ข้อมูลระดับ 3 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค 

การประเมนิมลูค่าท�ีขอ้มลูไมไ่ดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 

สินทรพัย์

ตราสาร

อนุพนัธ์

หนี�สิน

ตราสาร

อนุพนัธ์

ตราสารหนี�

ที�ออก

และเงินกู้ยืม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 63 9 318
กําไรขาดทุนท�ีรบัรูม้ลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (8) 25 3

การชําระราคา - - (9)

รายการโอนออก (40) - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 15 34 312

กําไรขาดทุนท�ียงัไมร่บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระหวา่งปี

ท�ีรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทุนของสนิทรพัย ์/ หนี�สนิ

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (8) (25) 6

รายการโอนออกจากข้อมูลระดบั 3 ของสนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์เนื�องจากข้อมูลท�ีใช้ในการประเมนิมูลค่าสามารถ

สงัเกตไดจ้ากตลาด 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในสมมติฐานของข้อมูลที�ไม่ได้มาจากข้อมลูที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด 

ไม่มกีารเปล�ียนแปลงท�ีมนีัยสําคญัต่อความเคล�ือนไหวของการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลระดบั 3 ต่อทางเลือก 

ท�ีเป็นไปได้

การเปล�ียนแปลงในทางบวกและทางลบได้จากการทําการวิเคราะห์ความเคล�ือนไหว (‘Sensitivity Analysis’)

การวเิคราะห์ความเคล�ือนไหวมจีุดมุ่งหมายในการวดัช่วงของมูลค่ายุตธิรรมท�ีระดบัความเช�ือมั�นท�ีร้อยละ 95 ในการ

ประเมินผลกระทบดงักล่าวใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าตามลักษณะของรายการโดยคํานึงถึงความพร้อมและ 

ความน่าเช�ือถอืของขอ้มูลใกล้เคยีงท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด รวมถงึขอ้มูลในอดตี หากขอ้มูลท�ีไดไ้ม่สอดคล้องกบั

การวเิคราะหท์างสถติ ิในการตดัสนิใจต่อความไมแ่น่นอนดงักล่าวยงัคงใชร้ะดบัความเช�ือมั�นท�ีรอ้ยละ 95 เช่นกนั  

หากมูลค่ายุติธรรมของเคร�ืองมือทางการเงินประเมนิจากข้อมูลท�ีไม่ได้มาจากข้อมูลท�ีสามารถสงัเกตได้จากตลาด

มากกวา่หนึ�งขอ้มูล ตารางขา้งตน้แสดงผลการเปล�ียนแปลงท�ีดที�ีสุดในทางบวกและแยท่�ีสุดในทางลบจากสมมตฐิานนั�นๆ
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

ข้อมลูที�ไม่ได้มาจากข้อมลูที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด ข้อมลูระดบั 3 ของเครื�องมือทางการเงิน

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูท�ีไมไ่ดม้าจากขอ้มูลท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด ขอ้มลูระดบั 3 ของเคร�ืองมอืทางการเงนิ และช่วงของขอ้มลู (Full Range of Inputs) เหล่านั�น ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ทั�งนี�ช่วงของขอ้มลูหลกั (Core Range of Inputs) ประมาณภายในช่วงรอ้ยละ 90 ของขอ้มลูเหล่านั�น รายละเอยีดเพิ�มเตมิของขอ้มลูท�ีไมไ่ดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดสามารถสรปุไดด้งันี�

ข้อมลูเชิงปริมาณเกี�ยวกบัข้อมูลที�สาํคญัที�ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงจากตลาด ในการประเมินมลูค่าข้อมลูระดบั 3

มูลค่ายุติธรรม ข้อมูลที�สาํคญัที�ไม่ได้มา ช่วงของข้อมูล ช่วงของข้อมูลหลกั

สินทรพัย์ หนี�สิน จากข้อมูลที�สามารถ (Full Range of Inputs) (Core Range of Inputs)

ล้านบาท ล้านบาท เทคนิคการประเมินมูลค่า สงัเกตได้จากตลาด ล่าง บน ล่าง บน

ตราสารอนุพนัธอื์�น

อนุพนัธอ์ตัราดอกเบ�ีย - 14 Price - Market Comparable Approach IR Basis รอ้ยละ 1.15 รอ้ยละ 1.37 รอ้ยละ 1.15 รอ้ยละ 1.37

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 14
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

ข้อมลูที�ไม่ได้มาจากข้อมลูที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด ข้อมลูระดบั 3 ของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูท�ีไมไ่ดม้าจากขอ้มูลท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด ขอ้มลูระดบั 3 ของเคร�ืองมอืทางการเงนิ และช่วงของขอ้มลู (Full Range of Inputs) เหล่านั�น ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ทั�งนี�ช่วงของขอ้มลูหลกั (Core Range of Inputs) ประมาณภายในช่วงรอ้ยละ 90 ของขอ้มลูเหล่านั�น รายละเอยีดเพิ�มเตมิของขอ้มลูท�ีไมไ่ดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดสามารถสรปุไดด้งันี�

ข้อมลูเชิงปริมาณเกี�ยวกบัข้อมูลที�สาํคญัที�ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงจากตลาด ในการประเมินมลูค่าข้อมลูระดบั 3

มูลค่ายุติธรรม ข้อมูลที�สาํคญัที�ไม่ได้มา ช่วงของข้อมูล ช่วงของข้อมูลหลกั

สินทรพัย์ หนี�สิน จากข้อมูลที�สามารถ (Full Range of Inputs) (Core Range of Inputs)

ล้านบาท ล้านบาท เทคนิคการประเมินมูลค่า สงัเกตได้จากตลาด ล่าง บน ล่าง บน

ตราสารอนุพนัธอื์�น

อนุพนัธอ์ตัราดอกเบ�ีย 15 34 Price - Market Comparable Approach IR Basis รอ้ยละ 0.8 รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 0.8 รอ้ยละ 1.0

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม - 312 Model - Option Model IR Correlation รอ้ยละ 87.9 รอ้ยละ 95.4 รอ้ยละ 87.9 รอ้ยละ 95.4

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 15 346
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

ความผนัผวน (Volatility) 

ความผนัผวนเป็นตวัช�ีวดัความแปรปรวนของราคาตลาดในอนาคต ความผนัผวนมแีนวโน้มท�ีจะเพิ�มข�ึนในภาวะท�ีตลาด 

มแีรงกดดนัสงูและมแีนวโน้มลดลงในภาวะตลาดนิ�ง ความผนัผวนเป็นปจัจยัสําคญัในการกําหนดราคาของตราสารสทิธิ

โดยทั�วไปในภาวะท�ีมคีวามผนัผวนสูง ราคาของตราสารสทิธิจะมรีาคาสูงข�ึน สิ�งนี�สะท้อนให้เหน็ทั�งความน่าจะเป็น 
ท�ีจะได้รบัจากผลตอบแทนจากตราสารสทิธจิะสูงข�ึน และโอกาสท�ีต้นทุนในการป้องกนัความเส�ียงท�ีเก�ียวข้องโดยใช้

ตราสารสทิธขิองสาขากเ็พิ�มข�ึนเช่นกนั หากตราสารสทิธมิรีาคาสูงข�ึนจะเป็นการเพิ�มมูลค่าใหก้บัฐานะของสาขาท�ีเป็น

ผูถ้อืตราสารสทิธ ิ(Long Position) และถา้หากสาขาเป็นผูม้ฐีานะเป็นผูอ้อกตราสารสทิธ ิ(Short Position) สาขาจะขาดทุน 

ความผนัผวนของราคาข�ึนอยู่กบั ราคาตลาดของสนิทรพัยอ์้างองิ ราคาใชส้ทิธ ิและอายทุ�ีเหลอืในการใช้สทิธขิองตราสารสทิธิ

ความผนัผวนของราคายงัข�ึนอยู่กบัความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา ดงันั�นจงึเป็นเร�ืองยากในการระบุระดบัความผนัผวน 

ยกตวัอย่างเช่น โดยทั�วไประดบัความผนัผวนจากอตัราแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศจะต�ํากว่าระดบัความผนัผวน

ของตราสารทุน ทั�งนี�อาจมบีางคูส่กุลเงนิหรอืตราสารทุนบางรายการท�ีระดบัความผนัผวนแตกต่างจากท�ีกล่าวขา้งตน้

ความผนัผวนบางประเภทถอืเป็นขอ้มูลท�ีไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงจากตลาด อนัไดแ้ก่ ความผนัผวนสําหรบัรายการท�ีมี

ระยะเวลายาว ดงันั�นความผนัผวนของขอ้มลูท�ีไมไ่ดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดจงึตอ้งใช้วธิปีระมาณจาก

ขอ้มลูท�ีไดม้าจากขอ้มูลท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด ตวัอยา่งเช่น ระดบัความผนัผวนระยะยาวอาจประมาณจากระดบั

ความผนัผวนสั�น นอกจากนี�ช่วงของข้อมูลความผนัผวนท�ีไม่ได้มาจากข้อมูลท�ีสามารถสงัเกตได้จากตลาดในตาราง

ข้างต้นสะท้อนให้เหน็ถึงความหลากหลายในข้อมูลความผนัผวนขาเข้าซ�ึงอิงกบัราคาตลาด ตวัอย่างเช่น ระดบัความผนั

ผวนจากอตัราแลกเปล�ียนสําหรบัสกุลเงนิอ้างองิหลกัอาจจะต�ําเม�ือเทยีบกบัระดบัความผนัผวนของสกุลเงนิอ�ืนท�ีไม่ใช่

สกุลเงนิหลกัในการดําเนินงาน (Non-Managed Currencies) ซ�ึงมคีวามผนัผวนของอตัราแลกเปล�ียนท�ีสูงกว่า ตวัอยา่งของ

ความผนัผวนอ�ืน ได้แก่ ความผนัผวนของตราสารสทิธิในตราสารทุนในสถานะ Deep-In-The-Money และ Deep-Out-The-
Money จะมคีวามผนัผวนมากกว่าตราสารสทิธใินสถานะ At-The-Money ทั�งนี�ช่วงหลกัของขอ้มูลความผนัผวน (Core 

Range) มกัจะแคบกวา่ช่วงทั�งหมดของขอ้มลูความผนัผวน (Full Range) เพราะตวัอยา่งของขอ้มลูความผนัผวนเหล่านี�
มกัมคีวามผนัผวนรนุแรง และคอ่นขา้งเกดิข�ึนน้อยต่อกลุ่มหลกัทรพัยข์องสาขา 
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.1 เครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม (ต่อ)

ค่าสหสมัพนัธ ์(Correlation) 

คา่สหสมัพนัธเ์ป็นตวัช�ีวดัของความสมัพนัธร์ะหวา่งราคาตลาดของสองราคาและจะแสดงเป็นตวัเลขระหว่างช่วงลบหนึ�งและ

บวกหนึ�ง ค่าสหสมัพนัธท์�ีเป็นบวกหมายความว่าราคาตลาดของทั�งสองมแีนวโน้มการเคล�ือนไหวไปในทศิทางเดยีวกนั  

ซ�ึงหากค่าสหสมัพนัธ์เท่ากบับวกหนึ�ง หมายความว่ามกีารเคล�ือนไหวเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ส่วนค่าสหสมัพนัธ์
ท�ีเป็นลบนั�นหมายความว่าราคาตลาดทั�งสองมีแนวโน้มการเคล�ือนไหวไปในทิศทางตรงข้าม ซ�ึงหากค่าสหสมัพนัธ์

เท่ากบัลบหนึ�ง หมายความว่าการเคล�ือนไหวในราคาตลาดของทั�งสองราคามทีิศทางตรงข้าม ค่าสหสมัพนัธ์มกัใช้ใน 

การประเมนิมูลค่าตราสารท�ีมคีวามซบัซ้อนมากข�ึน โดยอตัราการจ่ายผลตอบแทนมกัข�ึนอยู่กบัราคาตลาดมากกว่าหนึ�งราคา 

ตวัอย่างเช่น การประเมนิมูลค่าตราสารสทิธใินตะกรา้ตราสารทุน ซ�ึงการจ่ายผลตอบแทนซ�ึงองิกบัผลประกอบการของ

ตระกรา้ตราสารทุนเดยีว และค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างการเคล�ือนไหวของราคาของหุ้นเหล่านั�น อนัไดแ้ก่ Equity-Equity 

Correlation ท�ีใชเ้ป็นขอ้มลูขาเขา้ (‘Input’) นอกจากนี�ยงัมตีราสารท�ีมคีวามหลากหลายซ�ึงมลูคา่ข�ึนอยู่กบัคา่สหสมัพนัธ์

ต่างๆ ไดแ้ก่ ตราสารซ�ึงองิกบัความสมัพนัธข์องสนิทรพัย์เดยีวกนั (‘Equity-Equity Correlation’) และตราสารท�ีอิงกบั

ความสมัพนัธ์ข้ามสนิทรพัย์ เช่น Foreign Exchange Rate-Interest Rate Correlation ท�ีใช้เป็นข้อมูลขาเข้า (‘Input’)

โดยทั�วไปช่วงของค่าสหสมัพนัธข์องตราสารซ�ึงองิกบัความสมัพนัธข์องสนิทรพัยเ์ดยีวกนัจะแคบกว่าช่วงของความผนัผวน

ท�ีองิกบัคา่สหสมัพนัธข์า้มสนิทรพัย์

ค่าสหสมัพนัธอ์าจจะเป็นข้อมูลท�ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท�ีสามารถสงัเกตได้จากตลาด (‘Unobservable’) ทั�งนี�ขอ้มูลดงักล่าว

อาจประมาณจากหลกัฐานหรือข้อมูลท�ีมอียู่ รวมถึงความเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการซ�ึงกําหนดราคา (‘Consensus 

Pricing Service’) ราคาซ�ือขายท�ีทําโดยสาขา คา่สหสมัพนัธเ์ทยีบเคยีง และการตรวจสอบความสมัพนัธข์องราคาในอดตี 

ช่วงของคา่สหสมัพนัธข์องขอ้มูลท�ีไม่ไดม้าจากขอ้มลูท�ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาดท�ีแสดงในตารางขา้งต้นสะทอ้นใหเ้หน็ถึง

ความหลากหลายของข้อมูลขาเข้า (‘Input’) ของค่าสหสมัพนัธ์ต่างๆ ของคู่ราคาในตลาด สําหรบัค่าสหสมัพนัธ์ของ
ข้อมูลท�ีไม่ได้มาจากข้อมูลท�ีสามารถสงัเกตได้จากตลาดเพียงหนึ�งข้อมูล ความไม่แน่นอนของค่าสหสมัพนัธ์มีแนวโน้ม 

ท�ีจะน้อยกวา่ช่วงของขอ้มลูท�ีระบุไวข้า้งตน้ 
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.2 เครื�องมือทางการเงินที�ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิท�ีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จดัประเภทในระดบัของลําดบั

ชั�นมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2563 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 62 - - 62
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ - 52,535 - 52,535

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบั - - 60,006 60,006

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 62 52,535 60,006 112,603

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก - 107,190 - 107,190

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 19,854 - 19,854

รวมหนี�สินทางการเงิน - 127,044 - 127,044

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิท�ีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม จดัประเภทในระดบัของลําดบั

ชั�นมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2562 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 69 - - 69

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ - 31,253 - 31,253

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบั - - 66,568 66,568

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 69 31,253 66,568 97,890

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก - 109,696 - 109,696

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 24,577 - 24,577

รวมหนี�สินทางการเงิน - 134,273 - 134,273
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7 มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน (ต่อ) 

7.2 เครื�องมือทางการเงินที�ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม (ต่อ)

การประเมินมลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

เคร�ืองมอืทางการเงนิอ�ืนๆ ท�ีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมซ�ึงโดยทั�วไปมรีะยะสั�นและมกีารกําหนดอตัราดอกเบ�ีย

ใหม่ตามการเปล�ียนแปลงของอตัราดอกเบ�ียในตลาดปจัจุบนัอย่างสม�ําเสมอ ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตาม

บญัชี ซ�ึงไดแ้ก่ เงนิสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ) ซ�ึงทั�งหมดนี�วดัมูลค่าโดยใช้ราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี�

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�แสดงในราคาท�ีใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัชเีนื�องจากเงนิใหส้นิเช�ือส่วนใหญ่

มอีตัราดอกเบ�ียตามภาวะตลาด และคา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสญูของสนิเช�ือดอ้ยคุณภาพสะทอ้นถงึความเส�ียงดา้นเครดติของ

สนิเช�ือของลูกหนี� ณ วนัท�ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช�ือท�ีมีอตัราดอกเบ�ียลอยตัวและมีการเปล�ียนแปลงอตัราดอกเบ�ียบ่อย และไม่มีการ

เปล�ียนแปลงอย่างมสีาระสําคญัในความเส�ียงด้านการให้สนิเช�ือ ถือตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท�ีรายงาน ส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของเงนิให้สนิเช�ือท�ีมอีตัราดอกเบ�ียคงท�ีและมกีารกําหนดอตัราดอกเบ�ียใหม่ภายในหนี�งปีของวนัท�ีรายงาน 

ประมาณโดยใชม้ลูคา่ตามบญัช ีณ วนัท�ีรายงาน สว่นมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิใหส้นิเช�ือดอกเบ�ียคงท�ีอ�ืนๆ ประมาณโดยใช้

การวเิคราะหส์่วนลดกระแสเงนิสดและการใช้อตัราดอกเบ�ียปจัจุบนัท�ีคดิกบัเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�ท�ีมคีุณภาพความเส�ียง

ของการใหส้นิเช�ือท�ีคลา้ยกนั

เงินรบัฝาก

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิรบัฝากประเภทเม�ือทวงถามและเงนิรบัฝากท�ีมกีารเปล�ียนแปลงอตัราดอกเบ�ียภายในหนี�งปีจาก
วนัท�ีรายงาน ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบญัช ีณ วนัท�ีรายงาน ส่วนมูลค่ายุตธิรรมของเงนิรบัฝากอ�ืนท�ีมอีตัราดอกเบ�ีย

คงท�ีคํานวณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงนิสดโดยใช้อตัราดอกเบ�ียในปจัจุบนักบัจํานวนเงินท�ีกําหนดไว้ท�ีคาดว่า
จะครบกําหนดในแต่ละเดอืน 
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8 การดาํรงเงินกองทุน

สาขาดํารงเงนิกองทุนตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 โดยดํารงเงนิกองทุนทั�งส�ินเป็น
อตัราสว่นกบัสนิทรพัยเ์ส�ียงภายใต้หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเง�ือนไขท�ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 สรปุไดด้งันี�
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

มลูค่าการดาํรงสินทรพัยต์ามมาตรา 32 23,340 21,944

ผลรวมของเงินทุนสทุธิเพื�อการดาํรงสินทรพัยต์ามมาตรา 32 และยอดสุทธิบญัชีระหว่างกนั

เงนิทุนสุทธเิพ�ือการดํารงสนิทรพัยต์ามมาตรา 32 22,600 20,100

ยอดสุทธริะหว่างกนัท�ีสาขาเป็นลกูหน�ี (เจา้หน�ี)

สาํนกังานใหญ่และสาขาอ�ืนท�ีเป็นนิตบุิคคลเดยีวกนับรษิทัแมแ่ละบรษิทัลกูของสาํนักงานใหญ่ 11,010 1,607

รวม 33,610 21,707

เงินกองทุนตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 22,600 20,100

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิ�มเพื�อรองรบัสินเชื�อฯ

แก่กลุ่มลูกหนี�รายใหญ่ (ลา้นบาท) 22,600 20,100

อตัราส่วนเงินกองทุน (รอ้ยละ) 20.18 17.48

อตัราส่วนเงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิ�มเพื�อรองรบัสินเชื�อฯ

แก่กลุ่มลูกหนี�รายใหญ่ (รอ้ยละ) 20.18 17.48

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สาขาใชว้ธิ ีStandardised Approach (‘SA’) สาํหรบัความเส�ียงดา้นเครดติและ

ความเส�ียงดา้นการปฏบิตักิาร และวธิผีสมระหว่าง Standardised Approach และ Internal Model สําหรบัความเส�ียงดา้นการตลาด 

ซ�ึงไดร้บัอนุญาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สาขาสามารถดํารงเงนิกองทุนขั�นต�ําตามขอ้กําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยต้องดํารงอตัราส่วนเงนิกองทุนตามกฎหมาย (Capital Adequacy Ratio) ในอตัราไม่ต�ํา

กว่าร้อยละ 8.5 และ อตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ�มเพ�ือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation Buffer) ร้อยละ 2.5 

ทั�งนี�ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดให้ทยอยดํารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ�มเพ�ือรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต

เพิ�มข�ึนรอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปีตั�งแต่วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จนครบรอ้ยละ 2.5 ในวนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ทั�งนี�สาขาจะเปิดเผยขอ้มูลเก�ียวกบัการดํารงเงนิกองทุนของสาขา พรอ้มการเปิดเผยขอ้มูลเก�ียวกบัการดํารงสนิทรพัย์สภาพ

คล่องเพ�ือรองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท�ีมคีวามรุนแรง ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 4 เดอืน หลงัจากวนัส�ินปี

ผ่านทาง Website ของสาขา www.hsbc.co.th ซ�ึงเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท�ี สนส. 4/2556 เร�ืองการ

เปิดเผยขอ้มูลเก�ียวกบัการดํารงเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารพาณิชยล์งวนัท�ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ สนส. 2/2561 เร�ือง

การเปิดเผยขอ้มูลการดํารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพ�ือรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท�ีมคีวามรุนแรง ลงวนัท�ี 25 มกราคม 

พ.ศ. 2561 

ในปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมตัิการเพิ�มเงนิทุนของสาขาจาก 20,100 ล้านบาท เป็น 22,600 ล้านบาท ลงวนัท�ี 

15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยการโอนกําไรสะสมซ�ึงได้รบัการอนุมตัิจากสาํนักงานใหญ่
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9 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพ�ือการฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 1,971 84

ธนาคารพาณิชย์ 48,336 29,039

สถาบนัการเงนิอ�ืน 800 -

บวก ดอกเบ�ียคา้งรบัและรายไดด้อกเบ�ียท�ียงัไมถ่งึกําหนดชําระ 28 12

หกั รายไดร้อตดับญัชี - (2)

รวมในประเทศ 51,135 29,133

ต่างประเทศ

เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 816 1,320

ยโูร 559 345
เงนิสกุลอ�ืนๆ 25 455

บวก ดอกเบ�ียคา้งรบัและรายไดด้อกเบ�ียท�ียงัไมถ่งึกําหนดชําระ 1 -

หกั รายไดร้อตดับญัชี (1) -

รวมต่างประเทศ 1,400 2,120

รวมในประเทศและต่างประเทศ 52,535 31,253

10 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

พ.ศ. 2563

มลูค่ายติุธรรม

ล้านบาท

สินทรพัยเ์พื�อค้า

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 11,491

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 3,361

รวม 14,852
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11 ตราสารอนุพนัธ์

ตราสารอนุพนัธเ์พื�อค้า

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มลูคา่ยตุธิรรมและจาํนวนเงนิตามสญัญาของตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทตาม

ความเส�ียงไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 

มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงินตามสญัญา

ประเภทความเสี�ยง สินทรพัย์ หนี�สิน ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราแลกเปล�ียน 15,362 15,815 362,494 285,925 648,419

อตัราดอกเบ�ีย 30,470 31,455 193,385 1,020,617 1,214,002

อ�ืนๆ

 - อนุพนัธด์า้นเครดติ 9 - - 1,201 1,201

- ตราสารหนี� 16 1,015 4,213 5,643 9,856

รวม 45,857 48,285 560,092 1,313,386 1,873,478

พ.ศ. 2562 

มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงินตามสญัญา

ประเภทความเสี�ยง สินทรพัย์ หนี�สิน ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราแลกเปล�ียน 14,073 15,054 467,494 277,887 745,381
อตัราดอกเบ�ีย 21,283 24,071 284,280 992,326 1,276,606

อ�ืนๆ
 - ตราสารทุน 2 - 161 - 161

 - อนุพนัธด์า้นเครดติ 4 - - 1,206 1,206

- ตราสารหนี� - 1,837 5,045 5,420 10,465

รวม 35,362 40,962 756,980 1,276,839 2,033,819
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11 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ)

ตราสารอนุพนัธเ์พื�อค้า (ต่อ)

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สดัส่วนการทําธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สญัญา โดยพจิารณา

จากจาํนวนเงนิตามสญัญาประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ

คู่สญัญา

สถาบนัการเงนิ 55 57

บรษิทัท�ีเก�ียวขอ้งกนั 36 34

บุคคลภายนอก 9 9

รวม 100 100

12 เงินลงทุนสทุธิ

12.1 การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรพัย์

พ.ศ. 2563

มลูค่ายติุธรรม

ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 54,960

รวม 54,960

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 7
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12 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ)

12.1 การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ (ต่อ)

พ.ศ. 2562

มลูค่ายติุธรรม

ล้านบาท

เงินลงทุนเพื�อค้า

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 28,264

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 485

รวม 28,749

เงินลงทุนเผื�อขาย

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 51,382

รวม 51,382

รวมเงินลงทุนสทุธิ 80,131

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 เงนิลงทุนในตราสารหนี�ท�ีวดัมลูค่าดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน ซ�ึง

มมีลูคา่ตลาดจํานวน 23,340 ลา้นบาท และ 12,568 ลา้นบาท ไดด้าํรงเป็นเงนิกองทุนตามเกณฑท์�ีกําหนดโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทย และวางเป็นหลกัประกนักบัธนาคารแห่งประเทศไทยเพ�ือวงเงนิสภาพคล่องระหว่างกนั (Intraday

Liquidity Facilities ‘ILF’) และหลกัทรพัย์เพ�ือการชําระราคา (Securities Requirement for Settlement ‘SRS’)

ตามลําดบั 

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผ�ือขายซ�ึงมมีูลค่าตลาดจํานวน 21,944 ล้านบาท 16,401 ล้านบาท 

และ 10,281 ล้านบาท ไดด้ํารงเป็นเงนิกองทุนตามเกณฑท์�ีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และวางเป็นหลกัประกนั

กบัธนาคารแห่งประเทศไทยเพ�ือวงเงนิสภาพคล่องระหว่างวนั (Intraday Liquidity Facilities ‘ILF’) และหลกัทรพัยเ์พ�ือ
การชําระราคาต่อบุคคลภายนอก (Securities Requirement for Settlement ‘SRS’) ซ�ึงอยู่ภายใต้สญัญาขายโดยมสีญัญาซ�ือคนื

ตามลําดบั 

12.2 กาํไรจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

และเงินลงทุนเผื�อขาย มีดงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

กําไรจากการเปล�ียนมลูคา่ของเงนิลงทุนในตราสารหนี�ท�ีวดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน 381 -

การเปล�ียนแปลงมลูคา่ของเงนิลงทุนเผ�ือขาย - 289

รวม 381 289

หกั  ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (76) (57)

สทุธิ 305 232



ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

77

13 เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยค้างรบัสทุธิ

13.1 จาํแนกตามประเภทเงินให้สินเชื�อ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

เงนิเบกิเกนิบญัชี 812 1,239

เงนิใหกู้ย้มื 56,109 60,747

ตั �วเงนิ 3,007 4,417

รวมเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี� 59,928 66,403

หกั รายไดร้อตดับญัชี (15) (25)

รวมเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�สทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี 59,913 66,378
บวก ดอกเบ�ียคา้งรบัและรายไดด้อกเบ�ียท�ียงัไมถ่งึกําหนดชําระ 129 233

รวมเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�บวกดอกเบ�ียคา้งรบั 60,042 66,611

หกั คา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสญู (หมายเหตุ 15) 

- เงนิสาํรองขั�นต�ําตามเกณฑ ์ธปท. - รายสนิเช�ือ - (675)
- เงนิสาํรองสว่นเกนิ (720) (360)

คา่เผ�ือผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึน (หมายเหตุ 14) (68) -

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยค้างรบัสทุธิ 59,254 65,576

13.2 จาํแนกตามสกลุเงินและถิ�นที�อยู่ของลกูหนี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ 

เงนิบาท 41,148 52,897

เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 15,624 11,459

เงนิสกุลอ�ืนๆ 1,503 583

รวมในประเทศ 58,275 64,939

ต่างประเทศ

เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 1,575 1,377

เงนิสกุลอ�ืนๆ 63 62

รวมต่างประเทศ 1,638 1,439

รวม* 59,913 66,378

* เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�สทุธจิากรายไดร้อตดับญัชี
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13 เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยค้างรบัสทุธิ (ต่อ)

13.3 จาํแนกตามประเภทการจดัชั�น

พ.ศ. 2563

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี�และ

ดอกเบี�ยค้างรบั

การจดัชั�นหนี� ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีไมม่กีารเพิ�มข�ึนอยา่งมนียัสาํคญัของความเส�ียงดา้นเครดติ

(‘Performing’) 53,115
สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมกีารเพิ�มข�ึนอยา่งมนียัสาํคญัของความเส�ียงดา้นเครดติ

(‘Under-performing’) 6,879

สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (‘Non-performing’) 48

รวม* 60,042

พ.ศ. 2562 

เงินให้สินเชื�อ ยอดสทุธิที�ใช้ อตัราที�ใช้

แก่ลูกหนี� ในการตั�ง ในการตั�ง

และดอกเบี�ย ค่าเผื�อหนี� ค่าเผื�อหนี�สงสยั ค่าเผื�อหนี�

ค้างรบั สงสยัจะสญู จะสญู สงสยัจะสญู

การจดัชั�นหนี� ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท

เงนิสํารองขั�นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.

- จดัชั�นปกติ 66,420 56,724 1 584

- กล่าวถงึเป็นพเิศษ 63 63 2 1

- จดัชั�นสงสยัจะสญู 128 90 100 90

รวม* 66,611 56,877 675

เงนิสํารองส่วนเกนิ 360

รวม 1,035

* เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�สทุธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบ�ียคา้งรบั
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13 เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยค้างรบัสทุธิ (ต่อ)

13.4 เงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพ

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สาขามเีงนิใหส้นิเช�ือดอ้ยคุณภาพ (‘NPLs Gross’) (รวมสถาบนัการเงิน) 

ตามเกณฑท์�ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดมดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงนิใหส้นิเช�ือดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 48 128

เงนิใหส้นิเช�ือรวมท�ีใชใ้นการคาํนวณอตัรารอ้ยละ

ต่อเงนิใหส้นิเช�ือดอ้ยคณุภาพ(1) (ลา้นบาท) 109,509 95,127

คดิเป็นอตัรารอ้ยละของเงนิใหส้นิเช�ือทั�งส�ิน(2) 0.04 0.13

(1) เงินให้สินเช�ือรวมท�ีใช้คํานวณเงินให้สินเช�ือด้อยคุณภาพได้แก่ เงนิให้สินเช�ือแก่ลูกหนี�ท�ีปรากฎในงบแสดงฐานะ
การเงนิและเงนิใหส้นิเช�ือแก่สถาบนัการเงนิ ซ�ึงแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

(2) ร้อยละของเงนิให้สินเช�ือด้อยคุณภาพ (‘NPLs Gross’) ต่อเงนิให้สนิเช�ือรวมก่อนหกัค่าเผ�ือหนี�สงสยัจะสูญของ

เงนิใหส้นิเช�ือดอ้ยคณุภาพ

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สาขาตั�งค่าเผ�ือผลขาดทุนด้านเครดติท�ีคาดว่าจะเกิดข�ึนจํานวน 48 ล้านบาทสําหรบั

สนิเช�ือดอ้ยคณุภาพท�ีถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิท�ีมกีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (ระดบั 3)

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สาขาตั�งคา่เผ�ือหนี�สงสยัจะสญูจํานวน 90 ลา้นบาทสาํหรบัเงนิใหส้นิเช�ือดอ้ยคณุภาพซ�ึง

ไดแ้ก่สนิเช�ือจดัชั�นต�ํากวา่มาตรฐาน จดัชั�นสงสยั และจดัชั�นสงสยัจะสญู
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14 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ตารางต่อไปนี�แสดงการกระทบยอดระหวา่งยอดตน้ปีและปลายปีของผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนโดยวเิคราะหต์าม

การจดัชั�นของเคร�ืองมอืทางการเงนิ 

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

สินทรพัย์ทางการเงิน

สินทรพัย์ทางการเงิน ที�มีการเพิ�มขึ�น สินทรพัย์ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพื�มขึ�น อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - (Lifetime ECL -

(12-mth ECL) not credit imparied) credit impaired) สาํรองส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่า

   ด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย(1)

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 26 17 89 900 1,032

การเปลี�ยนแปลงการจดัชั�นของเคร�ืองมอืทางการเงนิ

   - โอนไประดบั 2 (3) 3 - - -

การโอนระหวา่งระดบั (3) 3 - - -
การวดัมูลคา่ใหม่ (4) (6) 15 - 5

สนิทรพัย์ทางการเงนิใหมท่ี�ซ�ือหรอืไดม้า 3 5 33 - 41

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�ถูกตดัรายการ

(รวมการชาํระครั�งสดุทา้ย) (9) (3) (20) - (32)
สว่นที�ตดัออกจากบญัชี - - (69) - (69)

การตดัจําหน่ายสาํรองสว่นเกนิ - - - (180) (180)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 13 16 48 720 797

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่า

ด้วยราคายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3 - - - 3

การวดัมูลคา่ใหม่ 1 - - - 1
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหมท่ี�ซ�ือหรอืไดม้า 4 - - - 4

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�ถูกตดัรายการ

(รวมการชาํระครั�งสดุทา้ย) (1) - - - (1)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 7 - - - 7

(1) รวมถงึผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนของการค�ําประกนัทางการเงนิและภาระผกูพนัวงเงนิสนิเช�ือ



ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

81

15 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู

การเปล�ียนแปลงในค่าเผ�ือหนี�สงสยัจะสูญสําหรบัเงินให้สินเช�ือแก่ลูกหนี�ในระหว่างปีส�ินสุดวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2562 

กล่าวถึง ตํ�ากว่า สงสยั

ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสญู รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยอดต้นปี 924 - - 17 161 1,102

หนี�สงสยัจะสญูเพิ�มข�ึน(ลดลง) 20 1 - (17) (19) (15)

หนี�สญูตดับญัชี - - - - (52) (52)

ยอดปลายปี 944 1 - - 90 1,035

16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้สทุธิ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ราคาทุน 930 917
หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (561) (542)

หกั  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (269) (269)

รวม 100 106

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นระหว่างปี 2563 เพิ�มข�ึนจาํนวน 20 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 8 ลา้นบาท) 
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชภีายหลงัจากการนํามาหกักลบกนัตามความเหมาะสมไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

มดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชที�ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 39 49

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชที�ีจะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 206 141

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชที�ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน (388) (449)

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชที�ีจะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน (64) (67)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ (207) (326)

รายการเคล�ือนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปีส�ินสุดวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วนัที� กาํไรขาดทุน ณ วนัที� 

1 มกราคม กาํไรขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 (หมายเหต ุ40) (หมายเหต ุ40) พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าเผ�ือผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึน 9 (5) - 4
สาํรองการดอ้ยค่า 25 (3) - 22

อ�ืนๆ 156 64 (1) 219

รวม 190 56 (1) 245

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

เงนิลงทุน 449 (80) 19 388
เงนิกูย้มืและเคร�ืองมอืทางการเงนิ 61 (14) 17 64

อ�ืนๆ 6 (6) - -

รวม 516 (100) 36 452

สทุธิ (326) 156 (37) (207)
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ (ต่อ) 

รายการเคล�ือนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปีส�ินสุดวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี� 

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วนัที� กาํไรขาดทุน ณ วนัที� 

1 มกราคม กาํไรขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 (หมายเหต ุ40) (หมายเหต ุ40) พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าเผ�ือหน�ีสงสยัจะสญูและสาํรอง
สาํหรบัหน�ีสนิท�ีอาจเกดิข�ึน 6 3 - 9

สาํรองการดอ้ยค่า 29 (4) - 25

อ�ืนๆ 155 3 (2) 156

รวม 190 2 (2) 190

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

เงนิลงทุน - 392 57 449
เงนิกูย้มืและเคร�ืองมอืทางการเงนิ 36 25 - 61

อ�ืนๆ - 6 - 6

รวม 36 423 57 516

สทุธิ 154 (421) (59) (326)

18 สินทรพัยอื์�น

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

รายไดค้า้งรบั 220 203

เงนิวางหลกัประกนัเรยีกโดยธนาคาร 3,720 7,449

อ�ืนๆ 67 212

รวม 4,007 7,864
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19 เงินรบัฝาก

19.1 จาํแนกตามประเภทเงินรบัฝาก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

จา่ยคนืเม�ือทวงถาม 36,134 31,425

ออมทรพัย์ 58,660 57,816

จา่ยคนืเม�ือส�ินระยะเวลา
- ไมถ่งึ 6 เดอืน 9,837 17,885

- 6 เดอืนไมถ่งึ 1 ปี 2,559 2,563

- มากกวา่ 1 ปี - 7

รวม 107,190 109,696

19.2 จาํแนกตามสกลุเงินและถิ�นที�อยู่ของผู้ฝาก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิบาท 85,962 700 86,662 90,347 824 91,171

เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 15,969 2,624 18,593 14,380 3,313 17,693

เงนิสกุลอ�ืนๆ 1,927 8 1,935 822 10 832

รวม 103,858 3,332 107,190 105,549 4,147 109,696
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20 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี�สิน)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพ�ือฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 161 3,800

ธนาคารพาณิชย์ 1 10,201

บรษิทัเงนิทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์และบรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 11,050 2,953

สถาบนัการเงนิอ�ืนๆ 3,134 3,840

รวมในประเทศ 14,346 20,794

ต่างประเทศ

เงนิบาท 5,281 3,690
เงนิสกุลอ�ืนๆ 227 93

รวมต่างประเทศ 5,508 3,783

รวมในประเทศและต่างประเทศ 19,854 24,577

21 หนี�สินทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

พ.ศ. 2563

ล้านบาท

หนี�สินทางการเงินที�กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

- ตั �วแลกเงนิ 3,797

- ตั �วเงนิอตัราดอกเบ�ียลอยตวั 6,126

รวม 9,923

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบ�ียรอ้ยละ 0.27 ถงึรอ้ยละ 2.61 ต่อปี 

มูลค่าตามบญัชขีองหนี�สนิทรพัยท์างการเงนิท�ีกําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนจํานวน 2,838 ล้านบาท 

ซ�ึงมากกว่ามูลค่าตามสญัญา ณ วนัท�ีครบกําหนดชําระ มูลค่าสะสมของการเปล�ียนมูลค่ายุติธรรมอนัเนื�องมาจากการเปล�ียนแปลง

ความเส�ียงดา้นเครดติ จาํนวน 242 ลา้นบาท แสดงเป็นผลกําไรอยูใ่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน
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22 ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม

พ.ศ. 2562 

เงินบาท

เงินดอลล่าร์

สหรฐัฯ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตั �วแลกเงนิ - 3,582 3,582

ตั �วเงนิอตัราดอกเบ�ียลอยตวั 8,021 - 8,021

รวม  8,021 3,582 11,603

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบ�ียรอ้ยละ 1.11 ถงึรอ้ยละ 2.61 ต่อปี 

23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสาํหรบั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะยาว 

- ผลตอบแทนการทํางานระยะยาว 13 14

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
- การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและการจา่ยบําเหน็จ 327 314

รวม 340 328

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะยาว 

- ผลตอบแทนการทํางานระยะยาว 1 16

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

- การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและการจา่ยบําเหน็จ 27 72

รบัรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

กําไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท�ีรบัรูร้ะหวา่งปี (4) (8)

รวม 24 80
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23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

สาขาจดัการโครงการผลประโยชน์ท�ีกําหนดไว้ท�ีไม่ได้จดัให้มีกองทุน ตามข้อกําหนดของพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม�ือเกษยีณแก่พนักงานตามสทิธแิละอายงุาน

การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมาย 

ภายใตโ้ครงการนี� พนกังานมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายเป็นเงนิเท่ากบัเงนิเดอืนสุดท้ายตั�งแต่ 30 วนั ถงึ 

400 วนั ซ�ึงจะไดร้บั ณ วนัท�ีเกษยีณหรอืการลาออกก่อนการเกษยีณ

การจ่ายบําเหน็จ 

ภายใต้โครงการนี� พนักงานมสีทิธไิด้รบัเงนิเพิ�มพิเศษเป็นเงินเท่ากบัเงนิเดอืน 1 เดอืนสุดท้าย สําหรบัการทํางานกบัสาขา

ตดิต่อกนัครบทุกๆ 5 ปี 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

สาขาใหเ้งนิเป็นรางวลัแก่พนกังานเม�ือพนกังานทํางานใหส้าขาเป็นเวลา 10, 20 และ 30 ปี 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

มลูคา่ปจัจบุนัของภาระผูกพนัท�ีไม่ไดจ้ดัใหม้กีองทุน

   ผลตอบแทนการทํางานระยะยาว 13 14

   การจา่ยค่าตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและเงนิเพิ�มพเิศษ

      จากการเกษยีณอายุ 327 314

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน 340 328

การเปล�ียนแปลงในมลูคา่ปจัจบุนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท�ีกําหนดไว้

ผลตอบแทนการทํางานระยะยาว พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัท�ี 1 มกราคม 

คา่ใชจ้า่ยท�ีรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 14 -

ตน้ทุนการบรกิารในปจัจบุนั 1 16

ผลประโยชน์จา่ยระหวา่งปี (2) (2)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 13 14
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23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

การจ่ายคา่ตอบแทนเกษยีณอายตุามกฎหมายและเงนิเพิ�มพเิศษจากการเกษยีณอายุ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัท�ี 1 มกราคม 314 260

คา่ใชจ้า่ยท�ีรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน
ตน้ทุนบรกิารในปจัจบุนั 23 22

   ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 44

ตน้ทุนดอกเบ�ียของภาระผูกพนั 4 7

ผลประโยชน์จา่ยระหวา่งปี (10) (11)

กําไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

รบัรูข้าดทุนในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ�ืน (4) (8)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 327 314

รายการท�ีบนัทกึในงบกําไรขาดทุนมดีงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

คา่ใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานอ�ืนๆ

- คา่ใชจ้า่ยเก�ียวกบัพนักงาน 28 89

รวม 28 89

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัท�ีรบัรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�ืน (สุทธิจากภาษีเงินได้

รอการตดับญัช)ี 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัท�ี 1 มกราคม 38 44

รบัรูใ้นระหวา่งปี (3) (6)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 35 38

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัท�ีรายงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคดิลด 1.0 1.5

อตัราการข�ึนเงนิเดอืน 1 2

อตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560
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23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการคํานวณ ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สามารถ

สรปุไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

อตัราคดิลด 

    ลดลงรอ้ยละ 1 20 20

เพิ�มข�ึนรอ้ยละ 1 (18) (18)

อตัราข�ึนเงนิเดอืนเฉล�ีย

    ลดลงรอ้ยละ 1 (18) (18)

เพิ�มข�ึนรอ้ยละ 1 20 20

อตัราการลาออกเฉล�ีย

โอกาสท�ีอตัราการลาออกลดลงรอ้ยละ 10 8 8

โอกาสท�ีอตัราการลาออกเพิ�มข�ึนรอ้ยละ 10 (7) (8)

การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบกําหนดของการจา่ยชําระผลประโยชน์ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ท�ีคาดวา่จะจ่ายชําระภายใน 12 เดอืน 44 26

ผลประโยชน์ท�ีคาดวา่จะจ่ายชําระระหว่าง 1 - 2 ปี 16 44
ผลประโยชน์ท�ีคาดวา่จะจ่ายชําระระหว่าง 2 - 5 ปี 124 107

ผลประโยชน์ท�ีคาดวา่จะจ่ายชําระมากกวา่ 5 ปี 187 184

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปล�ียนแปลงข้อสมมต ิขณะท�ีใหข้้อสมมติอ�ืนคงท�ี ในทางปฏบิตัิสถานการณ์

ดงักล่าวยากท�ีจะเกิดข�ึน และการเปล�ียนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท�ีกําหนดไว้ท�ีมีต่อการเปล�ียนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปจัจุบนัของภาะผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ท�ีกําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท�ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ  

วนัส�ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี�สนิบําเหน็จบํานาญท�ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ
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24 ประมาณการหนี�สิน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ประมาณการหนี�สิน (ไม่รวมภาระผกูพนัตามสญัญา)(1)

ณ วนัท�ี 1 มกราคม 45 64

ประมาณการหน�ีสนิใชไ้ป (15) (19)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 30 45

ภาระผกูพนัตามสญัญา(2)

ณ วนัท�ี 1 มกราคม (การวดัมลูค่าใหมจ่ากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัท�ี9

มาถอืปฏบิตัเิป็นครั�งแรก) 23 -

การเปล�ียนแปลงค่าเผ�ือผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนและการเปล�ียนแปลงอ�ืน (14) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 9 -

รวมประมาณการหนี�สิน 39 45

(1) รายการข้างต้นประกอบด้วย การปรบัโครงสรา้งประมาณการหนี�สนิท�ีเก�ียวข้องกบัการขายกลุ่มธุรกิจเพ�ือลูกค้ารายย่อย

และรวมถึงประมาณการหนี�สนิสาํหรบัหนี�สนิท�ีอาจเกิดข�ึนจากคดคีวามฟ้องร้องด้วย 
(2) ภาระผูกพนัตามสญัญาซ�ึงประกอบดว้ยประมาณการหนี�สนิสาํหรบัหนี�สนิท�ีอาจเกดิข�ึนจากสญัญาค�ําประกนัทางการเงนิ

และประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดว่าจะเกดิข�ึนจากสญัญาค�ําประกนัทางการเงนิและภาระผูกพนัวงเงนิสนิเช�ือ

ท�ีแสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงนิ



ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอรป์อเรชั �น จาํกดั สาขากรงุเทพฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

91

25 หนี�สินอื�น

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบ�ียคา้งจา่ย 20 66

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 344 479
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 181 83

เงนิวางหลกัประกนัเรยีกโดยธนาคาร 3,131 2,182

อ�ืนๆ 960 958

รวม 4,636 3,768

26 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้าและภาระผกูพนั

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

เงินตรา เงินตรา

เงินบาท ต่างประเทศ รวม เงินบาท ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การค�ําประกนัการกูย้มืเงนิ 10 439 449 8 3,749 3,757
การค�ําประกนัอ�ืนๆ 24,689 8,419 33,108 22,917 9,583 32,500
ภาระตามตั�วแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้

ท�ียงัไมค่รบกาํหนด 1 1,342 1,343 - 1,303 1,303
เลตเตอรอ์อฟเครดติ - 757 757 23 1,770 1,793
วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิ

สนิเช�ืออ�ืนท�ีลกูคา้ยงัไมไ่ดม้กีารใช้ 67,779 25,814 93,593 57,404 20,647 78,051

รวม 92,479 36,771 129,250 80,352 37,052 117,404

ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สาขามคีดฟ้ีองรอ้งโดยถูกกล่าวหาว่าการโอนเงนิและการปิดบญัชขีองลูกคา้รายยอ่ยไมเ่ป็นไปตาม

เง�ือนไขท�ีกําหนด โดยมทีุนทรพัยก์ารฟ้องรอ้งรวมเป็นจํานวน 358 ล้านบาท สาขามไิดต้ั�งค่าเผ�ือความเสยีหายจากคดดีงักล่าวใน 

งบการเงนิเนื�องจากฝา่ยบรหิารเช�ือวา่สาขาจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหายอย่างมสีาระสาํคญัจากคดฟ้ีองรอ้งดงักล่าวนี�

นอกจากนี� สาขามคีดฟ้ีองรอ้งโดยถูกกล่าวหาเร�ืองการละเมดิด้วยความประมาทเลินเล่อในการจ่ายเช็คท�ีมไิดล้งรายมอืช�ือโดยผู้มี

อํานาจของบรษิทัเป็นจํานวน 0.7 ลา้นบาท สาขามไิดต้ั�งคา่เผ�ือความเสยีหายจากคดดีงักล่าวใน งบการเงนิเนื�องจากฝา่ยบรหิารเช�ือ

วา่สาขาจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหายอย่างมสีาระสาํคญัจากคดฟ้ีองรอ้งดงักล่าวนี�
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27 บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

เพ�ือวตัถุประสงค์ในการจดัทํางบการเงนิ บุคคลหรอืกิจการเป็นบุคคลหรอืกิจการท�ีเก�ียวข้องกนักบัสาขา หากสาขามอีํานาจ

ควบคุมหรอืควบคุมร่วมกนัทั�งทางตรงและทางอ้อมหรอืมอีิทธพิลอย่างมนีัยสําคญัต่อบุคคลหรอืกิจการในการตดัสนิใจทาง

การเงนิและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั หรอืสาขาอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัหรอือยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมนีัยสําคญั

เดยีวกนักบับุคคลหรอืกจิการนั�น รายการท�ีเก�ียวขอ้งกนันี�อาจเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกจิการ

ความสมัพนัธท์�ีมกีบัผูบ้รหิารสาํคญัและบุคคลหรอืกจิการท�ีเก�ียวขอ้งกนั มดีงันี�

ชื�อกิจการ/บคุคล ประเทศที�จดัตั�ง ลกัษณะความสมัพนัธ์

ผูบ้รหิารสําคญั ประเทศไทย บุคคลผูซ้�ึงมอีาํนาจหน้าท�ีและความรบัผดิชอบต่อการวางแผน 
สั�งการและควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของสาขาไมว่่าทางตรง

และทางออ้มทั�งน�ีรวมกจิการของสาขา (ไมว่่าจะทาํหน้าท�ีใน
   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 Private Banking
- Head of Regulatory Compliance

- Head of Legal
- Head of Communications

- Head of Human Resources

HSBC Holdings plc องักฤษ บรษิทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดของสํานกังานใหญ่
The Hongkong and Shanghai Banking ฮอ่งกง สํานกังานใหญ่และสาขาอ�ืน

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 ฝรั�งเศส 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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27 บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

นโยบายในการกําหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งันี�

รายการ นโยบายกาํหนดราคา 

ดอกเบ�ีย อตัราตลาด 

การใหบ้รกิาร ราคาท�ีตกลงกนัในสญัญา

ตราสารอนุพนัธ์ ราคาตลาด 

รายการท�ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท�ีเก�ียวข้องกนัสําหรบัแต่ละปีส�ินสุดวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  

สรปุไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

HBAP

ดอกเบ�ียรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่สาขาอ�ืนในต่างประเทศ 3 97
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 100 118

ดอกเบ�ียจา่ยจากเงนิกูย้มืจากสาขาอ�ืนในต่างประเทศ 37 283

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 54 71

คา่ใชจ้า่ยปนัส่วนจากสาํนักงานใหญ่ 548 532

คา่ใชจ้า่ยอ�ืน 42 29

กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี

ดอกเบ�ียรบั 2 30

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 79 85

ดอกเบ�ียจา่ย 1 5

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 22 114
คา่ใชจ้า่ยอ�ืน 235 105
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27 บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

ยอดคงเหลอืท�ีสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการท�ีเก�ียวขอ้งกนั ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรพัย)์

กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี

HSBC Bank plc 663 2,012

HSBC Bank USA, N.A. 8 25
HSBC Bank Australia Limited 7 6

อ�ืนๆ 14 4

รวม 692 2,047

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี�สิน)

กลุ่มบริษทั เอชเอสบีซี

HSBC Bank plc 528 94

HSBC France 183 132
HSBC Bank USA, N.A. 97 40

HSBC UK Bank plc 70 153

Hang Seng Bank Limited 64 36
HSBC Bank Malaysia Berhad 22 8

HSBC Bank Australia Limited 9 77
อ�ืนๆ 96 169

รวม 1,069 709
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27 บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ) 

ยอดคงเหลอืท�ีสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการท�ีเก�ียวขอ้งกนั ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี� (ต่อ) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

บญัชีกบัสาํนักงานใหญ่และสาขาอื�นที�เป็นนิติบุคคลเดียวกนัสทุธิ

HBAP

บญัช ี- Nostro  (97) (60)

บญัช ี- Vostro  482 352
เงนิใหกู้ย้มื - (1,290)

เงนิกูย้มื 10,444 2,412

คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 82 66

ลูกหนี�อ�ืน (30) (32)
เจา้หนี�อ�ืน 27 26

รวม 10,908 1,474

สาขามธีุรกรรมทางดา้นการบรหิารเงนิ ซ�ึงรวมทั�งสญัญาซ�ือขายอตัราแลกเปล�ียน สญัญาแลกเปล�ียนเงนิตราต่างประเทศและ

สญัญาซ�ือขายสทิธกิบักลุ่มบรษิทั เอชเอสบซี ีเพ�ือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเส�ียง

สญัญาสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั

(ก) สญัญาบรกิาร 

สาขาทําสญัญากบัสํานักงานใหญ่ในการว่าจ้างการบรหิารและบรกิารอ�ืนๆ จากสํานักงานใหญ่ ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย

ท�ีสาขาตอ้งจา่ยแก่สาํนกังานใหญ่อยูภ่ายใตส้ญัญาบรกิารภายใตเ้กณฑก์ารปนัส่วนค่าใชจ้า่ยจรงิท�ีเก�ียวขอ้ง

(ข) สญัญาจา้งบุคลากรภายนอก

สาขาเข้าทําสญัญากับบริษัทท�ีเก�ียวข้องกันในการว่าจ้างให้ดําเนินธุรกรรมของสาขา การประมวลผลทางการเงินและ 

การใหบ้รกิารสนบัสนุนสารสนเทศ 
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28 ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจดัการ

สาขาไม่มผีลตอบแทนหรอืผลประโชน์อ�ืนใดทั�งท�ีเป็นตวัเงนิและ/หรอืไม่เป็นตวัเงนิท�ีจ่ายให้กรรมการและพนักงานชั�นบริหาร

ของสาขาตั�งแต่ระดบัผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ข�ึนไป รวมทั�งผูบ้รหิารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ท�ีพงึจ่ายตามปกต ิซ�ึงได้แก่

เงนิเดอืน โบนสั (ถา้ม)ี และเบ�ียเล�ียง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 132 143

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 7

การจ่ายโดยใช้หุน้ป็นเกณฑ์ 11 8

รวม 150 158

29 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรบัรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑที์�จ่ายชาํระด้วยตราสารทุน 

ผลตอบแทนในรปูหุน้ท�ีมขีอ้จาํกดั 9 12

แผนการใหส้ทิธซิ�ือหุน้แก่พนกังานระหวา่งประเทศ 1 1

รวม 10 13
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29 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ต่อ)

แผนการให้ผลตอบแทนในรปูหุ้นของเอชเอสบีซี 

ผลตอบแทน นโยบาย วตัถปุระสงค์

ผลตอบแทนในรปูหุน้ท�ีมขีอ้จาํกดั   • การประเมนิผลการดาํเนินงานตลอดระยะเวลา

ท�ีเก�ียวขอ้งส�ินสุดวนัท�ี 31 ธนัวาคม จะถกูใช้

เพ�ือกาํหนดจาํนวนผลตอบแทนท�ีจะให้

• โดยทั�วไป ผลตอบแทนท�ีจะจ่ายในภายหน้า 

(‘Deferred Awards’) กาํหนดใหพ้นกังานตอ้ง

ยงัคงเป็นพนกังานอยู่ตลอดระยะเวลาจนกวา่

ผลตอบแทนจะตกเป็นสทิธขิาด (‘Vesting 

period’) และจะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งเง�ือนไข

ท�ีเก�ียวกบัผลการดาํเนินงานภายหลงัจากวนัท�ี

ใหผ้ลตอบแทนแลว้ (‘Grant Date’) 

• โดยทั�วไป ผลตอบแทนในรปูหุน้ท�ีจะจ่าย

ในภายหน้าจะตกเป็นสทิธขิาดเม�ือพน้

ระยะเวลาสามปี  

• หุน้ท�ีตกเป็นสทิธขิาดแลว้อาจอยู่ภายใตบ้งัคบั

แห่งขอ้กาํหนดการถอืครองต่อไป (ขอ้จาํกดั) 

ภายหลงัจากท�ีตกเป็นสทิธขิาด 

• ผลตอบแทนท�ีให้นบัจากปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น

ไปอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัวิา่ดว้ยการ

เรยีกคนื (‘Malus Provision’) ก่อนการตกเป็น

สทิธขิาด 

• ผลตอบแทนท�ีให้แก่บุคลากรผูป้ฏบิตังิานซ�ึงมี

ผลกระทบต่อความเส�ียงขององคก์รอย่างมี

นยัสาํคญั (‘Material Risk Takers’) นบัจากปี 

พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งการ

เรยีกคนืไดภ้ายหลงัจากท�ีตกเป็นสทิธขิาดแล้ว

• เพ�ือกระตุน้และใหร้างวลัตอบแทนสาํหรบัผล

การดาํเนินงานท�ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์และ

เพ�ือใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของ

ผูถ้อืหุน้ 

• การจ่ายผลตอบแทนในภายหน้าเป็นการสรา้ง

แรงจงูใจสาํหรบัความมุ่งมั�นในระยะยาว และทาํ

ใหส้ามารถใชข้อ้กาํหนดการเรยีกคนืได้

แผนการใหส้ทิธซิ�ือหุน้แก่พนกังานระหวา่งประเทศ 

(International Employee Share Purchase Plan)

(‘ShareMatch’)

• เงนิสะสมของพนกังานมลูค่าสงูสุดเดอืนละ  

250 ปอนด์ หรอืจาํนวนท�ีเทยีบเท่าในสกุลเงนิ

ทอ้งถิ�น จะถกูนําไปซ�ือหุน้ HSBC เป็นราย 

ไตรมาส  

• ผลตอบแทนอย่างเดยีวกนั (‘Matching Awards’) 

จะถกูเพิ�มเตมิเขา้ไปในอตัราส่วนหุน้ฟรหีนึ�งหุ้น

ต่อหุน้ท�ีซ�ือทุกสามหุน้

• ผลตอบแทนอย่างเดยีวกนัจะตกเป็นสทิธขิาด 

ภายใตเ้ง�ือนไขการยงัคงเป็นพนักงานต่อไป และ

การถอืครองหุน้ท�ีซ�ือต่อไปเป็นระยะเวลาสงูสุด

สองปีเกา้เดอืน 

• เพ�ือปรบัผลประโยชน์ของพนกังานทุกคนให้

สอดคลอ้งกบัการสรา้งมูลค่าสาํหรบัผูถ้อืหุน้ 
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29 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ต่อ)

การคาํนวณมลูค่ายติุธรรม

มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุนกําหนดจากราคาตลาดของตราสารทุน ณ วนัท�ีใหส้ทิธิ

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนตราสารทุน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัท�ี 1 มกราคม   91,017 71,380

การเพิ�มข�ีนระหวา่งปี 63,435 54,904

ยกเลกิระหว่างปี (1,566) -
การใชส้ทิธริะหวา่งปี (43,538) (35,267)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม   109,348 91,017

มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุน ณ วนัท�ีใหส้ทิธถิวัเฉล�ียถ่วงนํ�าหนกั (บาท) 244.93 275.53

30 ฐานะและผลการดาํเนินงานที�สาํคญัจาํแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ

สาขาไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามฐานะและผลการดําเนินงานท�ีสําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ไวใ้นงบการเงนินี� เนื�องจากสาขาดาํเนินธรุกจิในส่วนงานธุรกรรมในประเทศเท่านั�น

31 รายได้ดอกเบี�ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 311 573

เงนิลงทุนและรายการเพ�ือคา้ 365 750

เงนิลงทุนในตราสารหนี� 695 845

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี� 1,430 1,875
อ�ืนๆ 36 -

รวมรายได้ดอกเบี�ย 2,837 4,043
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32 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

เงนิรบัฝาก 196 531

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 88 412

เงนินําสง่สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 267 479
เงนิกูย้มื - 289

อ�ืนๆ 32 -

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 583 1,711

33 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 
- การรบัรอง รบัอาวลั และการค�ําประกนั 143 125

- บรกิารโอนเงนิและเรยีกเกบ็เงนิ 290 269

- การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์คา่ธรรมเนียมการจดัการ และบรกิารท�ีปรกึษา 11 92
- การดแูลและเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์ 344 381

- อ�ืนๆ 175 126

รวม 963 993

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 

- บรกิารการโอนเงนิและเรยีกเกบ็เงนิ 58 67

- อ�ืนๆ 124 152

รวม 182 219

สทุธิ 781 774
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34 กาํไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

พ.ศ. 2563

ล้านบาท

กาํไร(ขาดทุน)จากธรุกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

- เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปล�ียน 2,883

- ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบ�ีย (836)

- ตราสารหนี� 363

- อ�ืนๆ 28

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากธรุกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 2,438

กาํไร(ขาดทุน)จากเครื�องมือทางการเงินที�กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

การเปล�ียนมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนี�ท�ีออกและเงนิกูย้มื 162

ขาดทุนสทุธจิากการตดับญัชรีวมถงึดอกเบ�ียจา่ย (279)

รวมกาํไร(ขาดทุน)จากเครื�องมือทางการเงินที�กาํหนดให้วดัมลูค่า

ด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (117)

รวม 2,321

35 กาํไรสทุธิจากธรุกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

พ.ศ. 2562

ล้านบาท

กําไรจากธรุกรรมเพ�ือคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ

- เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปล�ียน 1,954

- ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบ�ีย (1,827)

- ตราสารหนี� 2,347

- อ�ืนๆ (3)

รวม 2,471

36 ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

พ.ศ. 2563

ล้านบาท

เงนิลงทุน 4

เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�และดอกเบ�ียคา้งรบั (153)

ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเช�ือ (4)

สญัญาค�ําประกนัทางการเงนิ (10)

รวม (163)
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37 หนี�สญู หนี�สงสยัจะสญูและขาดทุนจากการด้อยค่า

พ.ศ. 2562

ล้านบาท

กลบัรายการหนี�สญู หนี�สงสยัจะสูญ

- รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (1)

- เงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี� (15)

รวม (16)

38 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

คา่แรง เงนิเดอืน และโบนสั 995 1,017

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท�ีกําหนดไว้ 28 88

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงนิท�ีกําหนดไว้ 64 62

อ�ืนๆ 122 162

รวม 1,209 1,329

สาขาไดจ้ดัตั�งกองทุนสํารองเล�ียงชีพสําหรบัพนักงานของสาขาบนพ�ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ

กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และสาขาจ่ายสมทบในอัตรา 

ร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล�ียงชีพนี�ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล�ียงชีพตาม
ขอ้กําหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท�ีไดร้บัอนุญาต ดงันั�นรายการดงักล่าวจงึไม่แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงนิ 

39 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ล้านบาท ล้านบาท

คา่ใชจ้า่ยปนัส่วนจากสาํนักงานใหญ่ 548 307

อ�ืน ๆ 410 328

รวม 958 635
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40 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที�รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท

ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั

สาํหรบัปีปจัจุบนั 761 221
ปรบัปรุงภาษจีากปีก่อนท�ีบนัทกึ(สงูไป)ต�ําไป (24) 12

737 233

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

การเปล�ียนแปลงของผลต่างชั�วคราว 17 (156) 421

รวมภาษีเงินได้ 581 654

ภาษีเงินได้ที�รบัรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ก่อน

ภาษีเงินได้

(ค่าใช้จ่าย)

รายได้

ภาษีเงินได้

สทุธิจาก

ภาษีเงินได้

ก่อน

ภาษีเงินได้

(ค่าใช้จ่าย)

รายได้

ภาษีเงินได้

สทุธิจาก

ภาษีเงินได้

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิลงทุนเผ�ือขาย 93 (19) 74 286 (57) 229
การเปล�ียนมลูค่ายุตธิรรม

อนัเน�ืองมาจากการปล�ียนแปลง
ความเส�ียงดา้นเครดติ 92 (17) 75 - - -

กาํไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 4 (1) 3 8 (2) 6

รวม 189 (37) 152 294 (59) 235

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แท้จริง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

อตัราภาษี อตัราภาษี

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,143 3,169
ภาษเีงนิไดค้าํนวณจากอตัราภาษี

เงนิไดน้ิตบุิคคลของประเทศไทย 20.0 629 20.0 634
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (0.7) (24) 0.2 8

ปรบัปรุงภาษจีากปีก่อนท�ีบนัทกึ(สงูไป)ต�ําไป (0.7) (24) 0.4 12

รวม 18.6 581 20.6 654
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41 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดที�รายงาน

จากการระบาดของเช�ือไวรสัโคโรน่า 2019 (‘การระบาดของโควดิ19’) สาขาได้ดําเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนี�ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (‘SMEs’) ในดา้นต่างๆ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการช่วยเหลอื

ลูกหนี� เช่น ขยายระยะเวลาชําระหนี�/ดอกเบ�ีย สนิเช�ือดอกเบ�ียต�ํา ซ�ึงเป็นส่วนหนึ�งของมาตรการดูแลสภาพคล่องสาํหรบัลูกคา้ 

SMEs ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นอกจากนี�สาขาไดด้ําเนินการช่วยเหลอืและปรบัปรุงโครงสรา้งหนี�แก่ลูกหนี�ท�ีไดร้บัผลกระทบจากสถาการณ์ต่างๆ ท�ีส่งผลต่อ

เศรษฐกจิไทย โดยสาขาปฏบิตัติามหนงัสอืเวยีนท�ี ธปท.ฝนส.(23)ว.276/2563 เร�ือง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี�ท�ี

ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ท�ีสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยลงวนัท�ี 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ซ�ึงมผีลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัท�ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอยีดดงันี�

• สาขาจะพจิารณาปรบัปรงุโครงสรา้งหนี�ของลูกหนี�ท�ียงัไมด่อ้ยคณุภาพ (‘Non-NPL’) โดยสาขาจดัชั�นลูกหนี�ดงักล่าวเป็นชั�น

ท�ีไม่มกีารเพิ�มข�ึนอย่างมนีัยสําคญัของความเส�ียงดา้นเครดติ (ระดบั 1) ไดท้นัท ีหากวเิคราะหฐ์านะและกิจการของลูกหนี�

แลว้เหน็ว่าลูกหนี�สามารถปฏบิตัติามสญัญาการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี�ได ้โดยไมต่อ้งตดิตามผลการปฏบิตัติามเง�ือนไขการ
ปรบัปรงุโครงสรา้งหนี� และใหถ้อืวา่การปรบัปรงุโครงสรา้งหนี�ดงักล่าวเป็นการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี�ในลกัษณะเชงิป้องกนั 

(‘Pre-emptive’) โดยไมถ่อืเป็นการปรบัปรงุโครงรา้งหนี�ท�ีมปีญัหา (‘Troubled Debt restructuring :TDR’)

• สาขาสามารถจดัชั�นลูกหนี�ท�ีด้อยคุณภาพ (‘NPL’) เป็นชั�นท�ีไม่มกีารเพิ�มข�ึนอย่างมนีัยสําคญัของความเส�ียงด้านเครดิต

(‘ระดบั 1’) หากลูกหนี�สามารถชําระเงนิตามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี�ใหม่ไดต้ดิต่อกนั สามเดอืนหรอืสามงวดชําระเงนิ 

แลว้แต่ระยะใดจะนานกว่า 

ผลจากการดําเนินงานของสาขา ณ วนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลือของเงนิใหส้นิเช�ือแก่ลูกหนี�จํานวน 108.7 ล้านบาท  

ซ�ึงครอบคลุมสินเช�ือดอกเบ�ียต�ํา สาขาติดตามค่าใช้จ่ายด้านความเส�ียงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดย 

ตั�งสาํรองท�ีสะทอ้นผลกระทบในวงกวา้งต่อผลขาดทุนดา้นเครดติท�ีคาดวา่จะเกดิข�ึนรวมถงึตวัแปรสถานการณ์เศรษฐกจิ 

นอกจากนี�ธนาคารแหง่ประเทศไทยออกประกาศปรบัอตัราเงนินําสง่จากสถาบนัการเงนิเขา้บญัชสีะสมเพ�ือชําระคนืเงนิกู้ชดใช้
ความเสยีหายของกองทุนเพ�ือการฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ (‘FIDF’) ลงจากอตัราร้อยละ 0.46 ต่อปีเป็นร้อยละ 

0.23 ต่อปี เป็นการชั�วคราว โดยมผีลบงัคบใช้ตั�งแต่วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัท�ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลของการ

ลดอตัรานําสง่ FIDF สะทอ้นอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิตั�งแต่วนัท�ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 


