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ส่วนที่ 1: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 
 
1. บทน า 

ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลกัการ คือ 
 หลักการที่ 1 การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า  

หลกัการท่ี 1 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงินกองทุนไม่ต ่ากว่าระดบัท่ีก าหนด เพ่ือรองรับความ 
เส่ียง 3 ประเภท คือ ความเส่ียงด้านเครดติ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร   

 หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ  
หลกัการท่ี 2 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ซึง่รวมถึงความเส่ียงท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงในหลกัการ
ท่ี1   

 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดการก ากับดูแล 
หลกัการท่ี 3 สง่เสริมการใช้กลไกตลาดในการก ากบัดแูล โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัด้านเงินกองทนุและความเส่ียงของตนเอง เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถเข้าถึงและใช้เป็น
ข้อมลูในการประเมินความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์ได้ 

ส าหรับการก ากับดแูลเงินกองทุนตาม Pillar 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเส่ียงและข้อมูลส าคัญๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัความเส่ียงของธนาคารให้ผู้ มีสว่นได้เสียในตลาดทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 รายคร่ึงปีและ
รายปี คือ ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ท่ี ธปท.ก าหนด
ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 
 
2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

การเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุตาม Pillar 3 ฉบบันี ้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งก าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลทัง้ในระดับธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation basis) โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบริษัทตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ในฐานะบริษัทแม)่ 
2. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่/เชา่ซือ้รถยนต์ 
3. บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 
4. บริษัท ซีที คอลล์ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการตดิตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้
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3. ตัวชีวั้ดความเส่ียงที่ส าคัญ 
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ท่ี สนส. 14/2562 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลการด ารง

เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 2) และประกาศ ธปท ท่ี สนส. 15/2562 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
การด ารงเงินกองทนุส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบบัท่ี 2) ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตง่วดการบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตวัชีว้ัด
ความเส่ียงท่ีส าคัญ ทัง้ด้านเงินกองทุน และสภาพคล่อง โดยด้านเงินกองทุนก าหนดให้เปิดเผยข้อมูล
เงินกองทนุท่ีสะท้อนถึงผลกระทบทัง้จ านวนจากการกนัเงินส ารองตาม TFRS 9 เพิ่มเตมิ ซึง่อ้างอิงแนวทางจาก 
Pillar 3 disclosure requirements consolidated and enhanced framework (March 2017) ของ BCBS 

 

ตารางท่ี 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชีวั้ดความเส่ียงท่ีส าคัญ 

 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

เงนิกองทุน (หน่วย:ล้านบาท)      
1 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 39,793 38,777 37,892 37,227 
1ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงินส ารอง

ตามวิธี ECL1/ ทัง้จ านวน 
39,793 38,777 37,892 37,227 

2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 39,793 38,777 37,892 37,227 
2ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน 39,793 38,777 37,892 37,227 
3 เงินกองทนุทัง้สิน้ 54,427 53,401 52,601 51,949 
3ก เงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECLทัง้จ านวน 54,427 53,401 52,601 51,949 
สินทรัพย์เสี่ยง (หน่วย: ล้านบาท)     
4 สนิทรัพย์เสีย่งทัง้สิน้ 243,490 258,684 241,324 258,462 
อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)     
5 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 16.34% 14.99% 15.70% 14.40% 
5ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงิน

ส ารองตามวธีิ ECL ทัง้จ านวน 
16.34% 14.99% 15.70% 14.40% 

6 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 16.34% 14.99% 15.70% 14.40% 
6ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้

จ านวน 
16.34% 14.99% 15.70% 14.40% 

7 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ 22.35% 20.64% 21.80% 20.10% 
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รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

7ก อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองด้วยวิธี ECL ทัง้
จ านวน 

22.35% 20.64% 21.80% 20.10% 

อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)     
8 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับผลขาดทนุในภาวะ

วิกฤต (Conservation buffer) 
2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

9 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสีย่งเชิงระบบท่ี
อาจเกิดขึน้ในชว่งเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) 

- - - - 

10 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับความเสยีหายส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนยัตอ่ความเสีย่งเชิงระบบในประเทศ 
(Higher loss absorbency) 

- - - - 

11 อตัราสว่นของเงินกองทนุสว่นเพิม่ทัง้สิน้  
(ผลรวมของรายการท่ี 8 ถงึรายการท่ี 10) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

12 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ ท่ีคงเหลอื
หลงัจากการด ารงเงินกองทนุชัน้ต ่า 2/ 

10.34% 8.99% 9.70% 8.40% 

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง (LCR) 3/ 

    

13 ปริมาณสนิทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA)  
(หนว่ย:ล้านบาท) 

- - 80,238 76,669 

14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั  
(Total net cash outflows) (หนว่ย:ล้านบาท) 

- - 51,934 51,879 

15 LCR (ร้อยละ) 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 

- - 155% 
100% 

148% 
100% 

1/ ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัช ี

2/ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ที่คงเหลือหลังจากการด ารงเงินกองทุนขัน้ต ่า ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับผลต่างระหว่างอัตรา
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ในรายการที่ 5 กับอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของขัน้ต ่า ร้อยละ 4.5 เน่ืองจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ อาจถูกน าไปใช้ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ขัน้ต ่า ร้อยละ 6 และ/หรืออัตราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ขัน้ต ่า ร้อยละ 8.5 

3/ ธนาคารได้เปิดเผยข้อมลูการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) ตามประกาศ ธปท. ที่ 
สนส.2/2561 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2561 บนเว็บไซด์ธนาคาร 

https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/investor-relations/financial-information/pillar-three-disclosures.html 

 

https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/investor-relations/financial-information/pillar-three-disclosures.html
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4. เงนิกองทุน 

 4.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จ านวนทัง้สิน้ 54,427 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 
39,793 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ านวน 39,793 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 14,634 ล้านบาท 
ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 37,892 ล้านบาท เงินกองทนุ
ชัน้ท่ี 1 จ านวน 37,892 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 14,709 ล้านบาท รวมเป็นเงินกองทุนทัง้สิน้ 
52,601 ล้านบาท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

 ทนุหุ้นสามญัช าระแล้ว 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสทุธิคงเหลือจากการจดัสรร  
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 
o ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม

ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
o เงินส ารองส าหรับหนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุเน่ืองมาจากความเส่ียงด้านเครดติ 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนีส้ินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
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เงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินส ารองทัว่ไป (General provision) คือ เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์และภาระผกูพนัท่ีไม่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (performing) และเงินส ารองส าหรับ
สินทรัพย์และภาระผกูพนัท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (under-
performing) โดยก าหนดให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของยอด
สินทรัพย์เส่ียงด้านเครดติ   

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึง่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหนงัสือท่ี ฝกก. 221/2561 
ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึง่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหนงัสือท่ี ฝกก. 527/2562
ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 660 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึง่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหนงัสือท่ี ฝนส1. 81/2564
ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 
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ตารางท่ี  2 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                          หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

1. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 39,793 38,777 37,892 37,227 

 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ  39,793 38,777 37,892 37,227 
1.1.1  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 17,411 17,411 17,411 17,411 
1.1.2  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 10,146 10,146 10,146 10,146 
1.1.3  ทนุส ารองตามกฎหมาย 574 536 574 536 
1.1.4  ก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 12,700 11,778 10,095 9,371 
1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ  1,032 998 1,075 1,041 

1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม 1,075 1,041 1,075 1,041 
1.1.5.2  รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก                                                            

ผู้ เป็นเจ้าของ 
(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรับตา่งๆ ท่ีไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ 
ของเงินกองทนุ 

336 152 336 152 

1.1.6.1  เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสีย่งเป็น
กระแสเงินสด 

(105) 
 

(243) (105) 
 

(243) 

1.1.6.2  เงินส ารองส าหรับหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนด 
ให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผานก าไรหรือ
ขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งด้านเครดติ 

441 395  441 395  

1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ 

(2,406) 
 

(2,244) (1,745) 
 

(1,431) 

1.1.7.1 ผลขาดทนุสทุธิงวดคร่ึงปีหลงั - - - - 
1.1.7.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผล 

ประโยชน์หลงัออกจากงาน 
(85) (294) (59) (242) 

1.1.7.3 สนิทรัยพ์ไมม่ีตวัตน  (965) (891)  (918) (836) 
1.1.7.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,356) (1,060)  (769) (352) 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,634 14,624 14,709 14,722 
    2.1   ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,388 12,262 12,388 12,262 
    2.2   เงินส ารองทัว่ไป 2,246 2,361 2,321 2,460 
3. เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 54,427 53,401 52,601 51,949 
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4.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลด
และบริหารความเส่ียง ซึ่งได้แก่ การด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอทัง้ในภาวะปกติและในภาวะท่ีเกิดเหตุการณ์
รุนแรงและเป็นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารได้ก าหนด
แผนการบริหารจดัการเงินกองทนุ ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยในแผนการบริหารเงินกองทนุประจ าปี จะมีการก าหนด Internal Capital Target 
ท่ีสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนด และน ามาใช้เป็นสญัญาณเตือนล่วงหน้าในการติดตามและ
รักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ธนาคารมีการค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้าน
ตลาด (Market Risk) และความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท.  โดยธนาคาร
ได้รับอนมุตัจิาก ธปท. ให้ใช้วิธีดงัตอ่ไปนีใ้นการค านวณเงินกองทนุ 

 
ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงนิกองทุน 

1. ความเส่ียงด้านเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเส่ียงด้านตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ Basic Indicator Approach (BIA) 
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ตารางท่ี 3 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง  

                       หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  15,274  16,058 15,780  16,728 

1.  ลกูหนีท้ี่ไมด้่อยคณุภาพ  14,757  15,430 15,279  16,122 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ 

พฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้
น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

44  48 44  48 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินองค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

1,549  1,544 1,546  1,541 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กร 
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

6,647 7,335 9,079  9,994 

1.4  ลกูหนีร้ายยอ่ย 3,527  3,674 1,420  1,511 
1.5  สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 2,409  2,289 2,409  2,289 
1.6  สนิทรัพย์อื่น 581  540 781  739 

2.  ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 517  628 501  606 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 3,315  3,822 3,315  3,822 

     1. ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 3,076  3,589 3,076  3,589 
     2. ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ -  - -  - 
     3. ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 239  233 239  233 
     4. ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ -  - -  - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 2,107  2,108 1,417  1,419 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 1/ 20,696  21,988 20,512  21,969 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม 2/ 6,087  6,467 6,033  6,462 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนส่วนเพิ่มทัง้สิน้ 26,783  28,455 26,545  28,431 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ 243,490  258,684 241,324  258,462 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยงขัน้ต ่าเทา่กบัร้อยละ 8.50 
2/ อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกร้อยละ 2.5 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ
ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (Tier 1 Ratio) และอตัราส่วน
เงินกองทุนทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 16.34 ร้อยละ 16.34 และร้อยละ 22.35 ตามล าดับ 
ในขณะท่ีการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร อยูท่ี่ร้อยละ 15.70 ร้อยละ 15.70 และร้อยละ 21.80 ตามล าดบั ซึง่
จะเห็นได้ว่า ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่าและ
เงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital Buffer) ท่ีทางธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
 
ตารางท่ี 4 อัตราส่วนการด ารงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                             หนว่ย : ร้อยละ 

อัตราส่วน 

กลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
เกณฑ์
ขัน้ต ่า
ของ
ธปท. 1/ 

เงนิกองทุน 
ขัน้ต ่าและ 
เงนิกองทุน 
ส่วนเพิ่ม 2/ 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 16.34 14.99 15.70 14.40 4.50 7.00 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 16.34 14.99 15.70 14.40 6.00 8.50 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 22.35 20.64 21.80 20.10 8.50 11.00 

1/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส.12/2555 
2/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าและอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทย
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มอีกร้อยละ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 10 

5. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ระบบการจัดการความเส่ียงท่ีแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับธนาคารในการ
บรรลุผลก าไรอย่างต่อเน่ืองและการเติบโตอย่างยัง่ยืนของมูลค่าผู้ ถือหุ้น ในสภาพแวดล้อมทางการเงินและ
เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงถึงกนัในยคุโลกาภิวตัน์ปัจจบุนั 

ธนาคารได้น าการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ การด าเนินงาน และกระบวนการ
ตดัสินใจ เพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารจะได้รับผลตอบแทนสงูสดุในขณะท่ีด าเนินงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ี
ดี ทีมงานบริหารความเส่ียงจะมีส่วนร่วมตัง้แต่ขัน้ตอนแรก ๆ ของการพิจารณาในกระบวนการท าธุรกรรมท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียง โดยจะให้ข้อมลูท่ีเป็นอิสระ รวมถึงการประเมินด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การประเมินเครดิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเงินทุนท่ีต้องใช้ ข้อมูลเหล่านีจ้ะช่วยให้หน่วยธุรกิจสามารถประเมินความเส่ียงเทียบกับ
ผลตอบแทนจากบริการตา่ง ๆ ท่ีน าเสนอได้ ท าให้ธนาคารสามารถก าหนดราคาได้อยา่งเหมาะสม 

โดยทัว่ไป การบริหารความเส่ียงมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

(1) ระบคุวามเส่ียงตา่ง ๆ และข้อก าหนดด้านเงินทนุ 

(2) ตรวจสอบให้มัน่ใจได้ว่าการท าธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เป็นไปตามนโยบายบริหารความ
เส่ียง และสถานะความเส่ียงรวม รวมทัง้อยู่ภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ท่ีได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการธนาคาร และ 

(3) สร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นผา่นกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีดี 

กรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 

คณะกรรมการธนาคารตระหนกัดีว่าการบริหารความเส่ียงท่ีดีเป็นส่วนส าคญัของธุรกิจ การด าเนินงาน 
และกระบวนการตดัสินใจของธนาคาร และมีความส าคญัอย่างยิ่งในการประกันความส าเร็จและการเติบโต
อยา่งยัง่ยืนของธนาคาร 

การเน้นย า้วฒันธรรมการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกร่งเป็นรากฐานของกลไกการควบคมุภายในกรอบ
นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) กรอบนโยบายนี ้
ประกอบด้วยกระบวนการท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการระบุและประเมิน วัดผล จัดการและควบคุม 
ตลอดจนติดตามและรายงานความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
เชิงกลยทุธ์ของธนาคาร ท าให้คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารมีเคร่ืองมือในการคาดการณ์และจดัการทัง้
ความเส่ียงท่ีมีอยู่และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากภาพรวมความเ ส่ียง (Risk Profile) ท่ี
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เปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายนอก และ/หรือกฎระเบียบ
ทางราชการท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสง่เสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงให้ดียิ่งขึน้ ธนาคารได้ใช้รูปแบบ Three Lines of Defence 
ในการน ากรอบนโยบาย EWRM ไปปฏิบตั ิโดยให้ทกุฝ่ายทัว่ทัง้ธนาคารร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 
หนว่ยธุรกิจในฐานะแนวป้องกนัแรกมีหน้าท่ีหลกัในการบริหารความเส่ียงในแตล่ะวนั โดยด าเนินการตามความ
เหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงผ่านการควบคมุท่ีมีประสิทธิผล หน่วยงานบริหารความเส่ียงและการควบคมุอ่ืน ๆ 
จะเป็นแนวป้องกันท่ีสอง ท าหน้าท่ีก ากับดแูลและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจอย่างอิสระพร้อมรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารด าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ท่ีได้รับอนมุตัิและเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบั ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในถือเป็น
แนวป้องกันท่ีสาม ซึ่งจะให้การรับรองท่ีเป็นอิสระเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยังได้จัดตัง้Board Risk and 
Compliance Committee (BRCC) เป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบครอบคลุมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการตามกรอบนโยบาย EWRM ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

ธนาคารได้จดัท ากรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management: 
EWRM) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารสามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์และบริหาร
จัดการความเส่ียงต่างๆ ทัง้ในปัจจุบนัและท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการเปล่ียนแผนกลยุทธ์ท างธุรกิจ 
ปัจจยัภายนอก และ/หรือระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

การออกแบบกรอบ EWRM ได้รวมเอาแนวทางการบริหารความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ทัง้ในรูปแบบ “กลยทุธ์
จากบนลงลา่ง” และ “กลยทุธ์จากลา่งขึน้บน” เข้ามาด้วย 
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องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององค์กร มีดังนี ้      

 
 

วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารถือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ
ตดัสินใจและวฒันธรรมองค์กร โดยน า Three Lines of Defence มาใช้เป็นหลกัในการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคาร กลา่วคือ จะบริหารจดัการความเส่ียง ณ จดุท่ีท าธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ตลอดจนมีการก าหนด
ผู้ รับผิดชอบความเส่ียงด้านตา่ง ๆ ภายในธนาคารไว้อยา่งชดัเจน 
 

ธรรมาภิบาลและองค์กร  การมีธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การใช้กรอบนโยบาย 
EWRM เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธนาคารให้เป็นไปตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/
นโยบายและขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนคณะกรรมการความเส่ียงด้านต่าง ๆ รวมทัง้
หน่วยงานก ากับดแูลท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการดแูลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตาม
กรอบนโยบายดงักลา่ว 

 

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ หมายถึงระดบัและประเภทของความเส่ียงด้านต่าง ๆ ท่ีธนาคาร
สามารถยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายทางกลยทุธ์และธุรกิจ การก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้นี ้
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เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
การเตบิโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตังิาน เงินกองทนุ และความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 การวางแผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภณัฑ์
หรือท าธุรกรรมใหม ่รวมถึงการก าหนดทิศทางและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้   

 การระบุและประเมินความเส่ียง ธนาคารจะใช้นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบตังิาน แนวทาง/
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เพ่ือให้การระบแุละประเมินความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีระบบ 

 การวัดความเส่ียง ธนาคารจะใช้ระเบียบและวิธีการวัดความเส่ียงด้านต่าง ๆ รวมทัง้การทดสอบ
ภาวะวิกฤต เพ่ือวดัความเส่ียงโดยรวม 

 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม ธนาคารจะใช้เพดานและการควบคุมความเส่ียงในการ
จัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ให้อยู่ภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติ ซึ่งจะต้องมีการติดตามและทบทวนเพดาน/การควบคุมความเส่ียงดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของความต้องการทางธุรกิจ ภาวะตลาด และกฎระเบียบของ
หนว่ยงานราชการ รวมทัง้มีการด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

 การติดตามและการรายงานความเส่ียง ธนาคารจะมีการติดตามและรายงานความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้แบบรายลูกค้าและแบบรายพอร์ต (Portfolio) เพ่ือควบคมุความเส่ียงต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ตามท่ีธนาคารก าหนด 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขัน้ตอนด้านความเส่ียง  ธนาคารจะบริหารจดัการ
ความเส่ียงด้านตา่ง ๆ ตามหลกัการท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเส่ียงแตล่ะประเภท โดยมี
มาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วยก าหนดการบงัคบัใช้นโยบาย และมีรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
เพ่ือชว่ยในการน านโยบายความเส่ียงตา่ง ๆ มาใช้ในทางปฏิบตัิ 

 บุคลากร เน่ืองจากธนาคารเป็นองค์กรท่ีต้องปรับเปล่ียนอยู่เสมอเพ่ือตอบสนองต่อความซบัซ้อนท่ี
เพิ่มขึน้ในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ดงันัน้
บคุลากรท่ีมีความสามารถและความเช่ียวชาญจงึเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อให้การใช้กรอบนโยบาย EWRM 
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

 เทคโนโลยีและข้อมูล ธนาคารจะใช้การบริหารจดัการข้อมลูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหาร
ความเส่ียง 
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ธนาคารมุ่งท่ีจะใช้หลกัการในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินท่ีมัน่คง นา่เช่ือถือและยัง่ยืน รวมทัง้ผลตอบแทนจะต้องสอดคล้องกบัระดบัความเส่ียง
ท่ีธนาคารยอมรับได้ ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเส่ียงหลกั 5 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียง
ด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร (Operational Risk) และความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

ในการควบคมุดแูลการบริหารความเส่ียงและการมีธรรมาภิบาลท่ีดี ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคาร
ได้แตง่ตัง้ Board Risk Committee (BRC) เป็นคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือก ากบัดแูลด้านความเส่ียง 
โดยดูแลรับผิดชอบครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการก ากั บการปฏิบัติงาน
(Compliance) และการบริหารความเส่ียง (Risk Management) มีความเก่ียวเน่ืองกันเป็นอย่างมาก 
คณะกรรมการธนาคารจึงได้ปรับเปล่ียนให้การก ากบัการปฏิบตัิงานอยู่ภายใต้อ านาจและความรับผิดชอบของ 
BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) และ เป ล่ียน ช่ือ เ ป็น  Board Risk and 
Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการธนาคาร มีผลตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2562 
เป็นต้นไป BRCC ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ซึง่มาจากกรรมการธนาคารทัง้หมด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee: RMC) โดยให้รายงานตรงต่อ BRCC เพ่ือดูแลความเส่ียงด้านต่าง ๆ และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ ความเส่ียงด้านช่ือเสียง ความเส่ียงด้านเงินกองทุน (เพ่ือ
ก ากับดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็นต้น ทัง้นี ้RMC ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ ท าหน้าท่ีทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ BRCC และ 
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทัง้ก าหนดโครงสร้างการก ากบัดแูลในด้านนี ้เพ่ือให้ความเส่ียงด้านตา่ง ๆ 
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจท่ีโปร่งใส  
นอกจากนี ้BRCC ยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมี
หน้าท่ีในการพิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการลกูหนีท่ี้มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา
เพ่ือขออนุมตัิต่อคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง(แล้วแต่กรณี) ตลอดจนอนุมตัิและให้
ความเห็นชอบข้อเสนอและแผนงานการตัง้และทบทวนการตัง้ส ารองลกูหนีท่ี้มิใชส่ินเช่ือรายย่อยท่ีมีปัญหาหรือ
คาดวา่จะมีปัญหา 

ทัง้นี ้ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีพฒันาและด าเนินการตามนโยบาย กลยทุธ์และ
วิธีปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงภายในธนาคารท่ีเหมาะสม รวมทัง้ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของ 
BRCC, RMC, คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ (Credit Committee: CC) และคณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC 
ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจ โดยเป็นหน่วยงานอิสระจาก
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หนว่ยงานธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียง นอกจากนี ้ยงัได้จดัตัง้หนว่ยงานบริหาร
สินทรัพย์กลุม่พิเศษ (Special Assets Management) เพ่ือดแูลจดัการสินเช่ือด้อยคณุภาพ รวมทัง้ให้ค าปรึกษา
ส าหรับลกูหนีท่ี้หากไมไ่ด้รับการบริหารจดัการจะกลายเป็นสินเช่ือด้อยคณุภาพ 

  
โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียง ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามดูแลและบริหารความเส่ียงท่ี

เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริหารความเส่ียงสินเช่ือ Non-Retail มีหน้าท่ีกลั่นกรองและวิเคราะห์สินเช่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานในการพิจารณาสินเช่ือตามนโยบายสินเช่ือและระเบียบวิธีปฏิบตัิของธนาคาร 
และ/หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยผู้ก ากบัดแูลทางราชการ ให้ค าเสนอแนะผลการวิเคราะห์สินเช่ือ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือท่ีเก่ียวข้อง หรืออนุมัติสินเช่ือภายใต้ขอบเขตอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมายจากธนาคาร (JDA) และท าหน้าท่ีก ากับดแูล บริหารจดัการ และป้องกันแก้ไขสินเช่ือท่ีมี
ความเส่ียง  รวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิตของพอร์ตสินเช่ือ  Non-retail ทัง้แบบ Static 
และ Dynmic เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการธนาคารใช้ติดตาม Risk Profile ของพอร์ต
สินเช่ือได้อย่างใกล้ชิดและทนัต่อเหตกุารณ์ และเป็นข้อมูลในการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม หาก
จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข  นอกจากนีย้ังมีหน้าท่ีพัฒนาแบบจ าลองของ Internal Rating และ 
scorecard  ส าหรับประกอบการพิจารณาสินเช่ือ (อนมุตัิ/ปฏิเสธ) และวดัความเส่ียงตามวิธี Internal 
Rating Based (IRB)   

 

2. บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายย่อย มีหน้าท่ีติดตามและจัดท ารายงานคณุภาพของพอร์ต (Asset 
Quality) สินเช่ือรายย่อยของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้เข้าใจและแยกแยะ
ลกัษณะเฉพาะตวัของกลุม่ลกูค้าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่ Portfolio ตา่งๆ ได้อยา่งชดัเจน พร้อม
ท าการวิเคราะห์ความเส่ียง ผลกระทบและจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ธนาคาร นอกจากนีย้ังมีหน้าท่ีบริหารจัดการระบบความเส่ียงด้านเครดิต ได้แก่ การ Implement  
Retail Business Rules ท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาสินเช่ือรายย่อยให้มีความเหมาะสมและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายด้านเครดิตของธนาคาร และข้อก าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้จัดการ Implement แบบจ าลองท่ีใช้ในการวัดความเส่ียงของลูกค้าทัง้ Retail 
Scorecard และ Non-retail Credit 
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3. บริหารความเส่ียงด้านตลาด มีหน้าท่ีวิเคราะห์และระบุความเส่ียงด้านตลาดท่ีเกิดจากธุรกรรมใน
บัญชีเพ่ือการค้า (Trading activities) ประเมินค่าความเส่ียงด้านตลาด ติดตามและควบคุมตาม
ข้อก าหนดของเพดานความเส่ียงท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร (Market Risk Limits) รายงาน
ผู้ บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการรายงานการเกินเพดานความเส่ียงตามนโยบายธนาคาร 
(Escalation Procedure) 
 

4. บริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน มีหน้าท่ีวดั ติดตาม และควบคมุความเส่ียงด้านสภาพ
คลอ่ง และความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือธนาคารให้อยูภ่ายใต้นโยบายและแนวทางท่ีได้รับ
จากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน หรือคณะกรรมการธนาคาร 
 

5. บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  มีหน้าท่ีในการศึกษา ทบทวน ติดตาม และปรับปรุงกรอบ
นโยบายและแผนงานการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยขอบเขตของการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฎิบตัิการยงัครอบคลมุถึงความเส่ียงด้านเทคโนโลยีและไซเบอร์ ความเส่ียงด้านการทจุริต และความ
เส่ียงด้านความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 

 

6. บริหารสินทรัพย์กลุ่มพเิศษ มีหน้าท่ีบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ ไมว่า่จะเป็นการติดตาม การเรียก
คืน การแก้ไข การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และหรือการด าเนินคดีและติดตามกระบวนการด าเนินการ
ทางกฎหมาย นอกจากนี ้ยงัท าหน้าท่ีบริหารอสงัหาริมทรัพย์รอการขาย โดยให้มีการน าเสนอแนวทาง
และการวางแผนการขาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร และเป็นไปตามกฎระเบียบของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้ดแูลจดัการสินทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมขาย 

 

7. สอบทานสินเช่ือ มีหน้าท่ีสอบทานธุรกรรมด้านสินเช่ือของธนาคาร เพ่ือให้แน่ใจได้ว่ากระบวนการ
อนุมัติสินเช่ือและการด าเนินการหลงัการอนุมตัิสินเช่ือ เป็นไปตามนโยบายสินเช่ือ และระเบียบวิธี
ปฏิบัติท่ีธนาคารก าหนดไว้ รวมถึงความถูกต้องของการจัดชัน้ลูกหนี ้และการกันเงินส ารอง ตาม
แนวนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

8. กลยุทธ์ความเส่ียงและวางแผน มีหน้าท่ีสนบัสนุนผู้บริหารสงูสุดบริหารความเส่ียงในการวางแผน
งานและพฒันากลยทุธ์ ส าหรับทีมงานบริหารความเส่ียง ขบัเคล่ือนและสนบัสนนุโครงการด้านกลยทุธ์
ตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงการริเร่ิมและติดตามดแูลแผนปฎิบตังิานของโครงการ แก้ไขปัญหา และบริหารจดัการ
ผู้ เก่ียวข้องกบัโครงการ/สมาชิกในทีม 
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6. การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 
 

6.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยทุธ์เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการสญูเสีย อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่
เพียงพอหรือครอบคลมุ ซึ่งอาจคกุคามการด าเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลท าให้ขาดความได้เปรียบในการ
แขง่ขนั หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

เป้าหมายท่ีส าคญัของการบริหารความเส่ียงด้านกลยทุธ์ คือ การรักษาระดบัความเส่ียงท่ีด าเนินการ
โดยธนาคารให้อยู่ในระดบัท่ีก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทนุ โดย
ลดการเกิดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ ดังนัน้ธนาคารมีการก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk 
Appetite) ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์
ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การตดิตามผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงของแผนธุรกิจท่ีได้รับ
การอนุมตัิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการธนาคารมีสว่น
ร่วมอยา่งใกล้ชิดตลอดกระบวนการก าหนดแผนธุรกิจ หลงัจากการด าเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายบริหารท่ีได้รับมอบหมายจะตดิตามผลและทบทวนผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงเทียบกบัเป้าหมายและแผนงาน 

6.2 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 6.2.1 การบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามภาระหรือพนัธะท่ีมีตอ่ธนาคารตามท่ีระบไุว้ในสญัญาเงินกู้หรือสญัญาผกูพนัอ่ืน ๆ ความเส่ียงด้าน
เครดิตอาจส่งผลให้คณุภาพของสินเช่ือธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลตอ่ความสามารถในการท าก าไรและระดบั
เงินกองทนุ การบริหารความเส่ียงด้านเครดิตมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือเสริมสร้างมลูคา่แก่ผู้ ถือหุ้น โดยรายได้ท่ี
ได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มคา่กบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ทัง้นี ้ภายใต้นโยบายบริหารความเส่ียง ด้าน
เครดติ ธนาคารได้จดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เทคนิคการวดัความเส่ียงและการควบคมุความ
เส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดลุผ่านการก าหนดหน้าท่ีอย่างชดัเจน ระหว่างผู้ท าหน้าท่ี
ด้านบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Relationship Manager: RM) ผู้วิเคราะห์สินเช่ือ ผู้ประเมินสินเช่ือ ผู้อนมุตัิ
สินเช่ือ และผู้บริหารจัดการความเส่ียง ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตัิการเก่ียวกับการ
บริหารความเส่ียงส าหรับธนาคารและบริษัทในเครือ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบีด้วย 
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ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
เหมาะสมกบัประเภทลกูค้า และพอร์ตสินเช่ือของธนาคารท่ีเตบิโตขึน้  ประกอบด้วย Corporate Rating Model 
ซึ่งพฒันาและใช้ส าหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่ เคร่ืองมือจดัระดบัความเส่ียง SMEs Rating 
Model ส าหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เคร่ืองมือจัดระดบัความเส่ียง Life Insurance Model และ 
General Insurance Model ส าหรับลูกค้ากลุ่ม Life & Non-Life เคร่ืองมือจัดระดับความเส่ียงสินเช่ือกลุ่ม
พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance (PF) Model และ Income Producing 
Real Estate (IPRE) ส าหรับลูกค้าขนาดเล็ก ธนาคารได้พฒันาเคร่ืองมือใหม่ท่ีช่วยในการอนุมตัิสินเช่ือ SME 
Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส าหรับลกูค้ารายยอ่ยทัง้สินเช่ือ
ไม่มีหลกัประกันและสินเช่ือมีหลกัประกันตลอดจนสินเช่ือเช่าซือ้ ซึ่งในปัจจบุนั ธนาคารมีระบบงานเพ่ือใช้ใน
การจัดระดับความเส่ียง การติดตามและประเมินผลแบบจ าลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ธนาคารยงัได้ท าการก าหนดระดบัคณุภาพของสินเช่ือใหม่ของลกูค้ารายย่อย (Acquisition 
Quality Trigger: AQT) เพ่ือท าการเฝ้าตดิตามคณุภาพของสินเช่ือรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ทุกปีธนาคารจะก าหนดและทบทวนระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ภายใต้การ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปีนัน้ ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้การบริหารจดัการและการขยายธุรกิจอยู่ภายใต้
ระดบัความเส่ียงท่ีก าหนดไว้ โดยได้มีการติดตามควบคุมเป็นประจ าทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, BRCC 
และคณะกรรมการธนาคาร 

 

 การอนุมัตสิินเช่ือ 
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเช่ือประเภทท่ีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

พิจารณาสินเช่ือ และ อ านาจอนมุตัิเฉพาะในการอนมุตัิร่วมกนัของหน่วยงานบริหารความเส่ียงและหน่วยงาน
ธุรกิจ (Joint Delegation Authority: JDA)  

การอนุมัติโดย JDA มีการก าหนดหลักเกณฑ์โดยพิจารณาจากระดับวงเงินกลุ่มลูกค้า (Group 
Exposure) ระดับความเส่ียงของกลุ่มลูกค้า (Global Group Rating) และความคุ้มมูลหนีข้องหลักประกัน 
(Loan-to-Collateral Value) ในการก าหนดระดบัอนมุตัิ ซึ่งจะช่วยลดภาระของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 
และท าให้กระบวนการอนุมัติสินเช่ือเป็นไปอย่างรวดเร็วขึน้ ในกรณีท่ีลูกค้ารายใดไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี JDA 
สามารถอนมุตัไิด้ ให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

 

 นโยบายหลักประกัน  
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเช่ือโดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการช าระหนี ้โดยจะพิจารณา

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีจะน ามาช าระหนีไ้ด้  อย่างไรก็ตาม 
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ธนาคารก็ให้ความส าคญัต่อหลกัประกนัท่ีจะมาค า้ประกนัการกู้ ยืมด้วย เพ่ือใช้เป็นหลกัประกันของการช าระ
หนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ีลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้สินทรัพย์ท่ีธนาคารจะพิจารณารับ
ไว้เป็นหลักประกันประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี ้ตราสารทุน ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัร เป็นต้น โดยพิจารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัส่วนของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัให้เหมาะสมกบั
ระดับความเส่ียงของการให้สินเช่ือ อันดับเครดิตของผู้ กู้ และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมี
นโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันท่ีธนาคารรับไว้
จะต้องมีการประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก าหนด 

 

 การจัดการสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
ความเส่ียงจากสินเช่ือด้อยคณุภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีกระทบ

ต่อความสามารถในการท าก าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดังนัน้ ธนาคารจึงให้
ความส าคญักบัการติดตามและจดัการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั และมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสูญอย่างเพียงพอ  นอกจากนี ้ธนาคารมีการติดตามดแูลและบริหารจดัการลูกค้าท่ีมีปัญหาในเชิงรุกเพ่ือ
เป็นมาตรการป้องกนัไม่ให้สินเช่ือด้อยคณุภาพลง ส าหรับการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตระดบัพอร์ตสินเช่ือ 
(Portfolio) นัน้ ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ โดยมีการก าหนดเพดานความ
เส่ียง (Risk Limits) ในระดบัท่ีเหมาะสม อาทิ เพดานความเส่ียงของแตล่ะประเทศ เพดานความเส่ียงในการให้
เงินกู้ ยืมต่อกลุ่มลูกค้า เพดานความเส่ียงตามประเภทธุรกิจท่ีมี Black และ RAG (Red, Amber & Green) 
Indicators เพ่ือชว่ยในการก าหนดเพดานความเส่ียงและควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือ ตลอดจนเพื่อช่วยให้
มีแนวทางท่ีชดัเจนในการปลอ่ยสินเช่ือ กลา่วคือ “Black – สินเช่ือท่ีควรหลีกเล่ียง” “Red – ไมค่วรขยายสินเช่ือ” 
“Amber – ระมดัระวงัในการพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือ” และ “Green – ขยายสินเช่ือ” นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการ
จดัท าการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีธนาคารจะได้รับหากเกิดเหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกิจและ
การเงินตกต ่า ในกรณีท่ีเป็นไปได้และกรณีรุนแรง 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้มีการก าหนดนโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงด้านเครดิต 
เพ่ือชว่ยในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 หลักเกณฑ์การควบคุมดูแล และการตดิตามหนี ้
 ธนาคารได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานในการบริหารและติดตามหนีท่ี้มีปัญหาและท่ีมีแนวโน้มท่ี

จะมีปัญหา (Watch-list) อยา่งใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การ
ปฏิบตัิงานในเร่ืองการติดตามหนีมี้ปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิใน
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การติดตามลกูหนีท่ี้มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา  และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือไปจากการจดัชัน้ลกูหนีต้ามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดแล้ว ธนาคาร
ยังมีการจัดชัน้หนีต้ามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจัดชัน้ล่วงหน้าส าหรับลูกหนีท่ี้มี
สญัญาณบง่ชีว้่าอาจมีปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนดัช าระหนี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารจดัการคณุภาพกลุ่มลกูหนี ้
ท่ีคาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงได้จดัท าแนวทางการติดตาม
และรายงานผลลูกหนีก้ลุ่มดงักล่าวขึน้เรียกว่า Early Warning Process เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ จัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ (Relationship Manager: RM) ในการตรวจสอบสถานะของลูกหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยมีการ
ก าหนด Early Warning Indicators ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต จะได้มีการก าหนด
แผนการปฏิบตัิตอ่ลกูหนีด้งักล่าวให้เหมาะสมและทนัท่วงทีเพ่ือลดความเส่ียงให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้ลกูหนีท่ี้คาด
ว่าจะมีปัญหาดงักล่าว จะถูกจัดให้เป็นลูกหนีก้ลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของ
ปัญหาและความเส่ียง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch List – High ในส่วนของ
กลุ่ม Watch List – Low และ Watch List – Medium ยงัถือว่าเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้ปกติของธนาคาร (Performing 
– Stage 1) ขณะท่ีกลุ่ม Watch List – High  ถือเป็นลกูหนีท่ี้มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงด้าน
เครดิต (Under-performing – Stage 2) โดยลูกหนีก้ลุ่ม Watch List ทัง้ 3 ระดบัดงักล่าว รวมถึงลูกหนีท่ี้เป็น
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ท่ีมียอดหนีเ้กินกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้า
ในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจ าทุก
เดือน  

คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตัง้ขึน้เพ่ือติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าและพิจารณาอนุมัติการ
จดัการหนีข้องลูกหนีก้ลุ่มดงักล่าว รวมถึงลูกหนีก้ลุ่มอ่ืนท่ีธนาคารต้องดูแลใกล้ชิด เพ่ือใ ห้ธนาคารสามารถ
จดัการหนีท่ี้มีปัญหาและหนีท่ี้มีแนวโน้มจะมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ในการปรับระดบัการจดั
ชัน้ลูกหนี ้การตัง้ส ารอง และการด าเนินการเพ่ือเรียกคืนหนี ้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคาร
และท าให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงินคืนจากสินเช่ือท่ีมีปัญหากลบัมาสงูขึน้ 

นอกจากนี ้ในส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์รอ
การขาย (Non-Performing Asset: NPA)  ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลกัเกณฑ์การค านวณ
มูลค่าเพ่ือการจ าหน่ายจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่า
ราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้ความส าคญักบัความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และชว่ยลดความ
เสียหายตอ่ธนาคาร 
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 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ธนาคารมีนโยบายท่ีจะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีท่ี้ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมี

แนวโน้มสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัใหม่ได้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ธนาคารและลูกหนีไ้ด้รับประโยชน์จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีร่้วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับช าระหนีคื้นสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต ่าสุด 
ในขณะท่ีลูกหนีย้งัคงสามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดย
ธนาคารจะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้
เป็นการหลีกเล่ียงการจดัชัน้หนี ้การกนัเงินส ารองเพิ่ม และหลกัเกณฑ์การระงบัรับรู้ดอกเบีย้ค้างรับเป็นรายได้ 

ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้โดยธนาคารจะถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนีซ้ึ่งครอบคลมุการวิเคราะห์ลกูหนี ้การอนมุตัิ การ
จดัท าเอกสารสญัญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบตัิดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบักฎข้อบงัคบัของ
ทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการและ
ประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลท่ีสามท่ีเป็น
ผู้ช านาญการเฉพาะซึ่งได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือท า
การปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ทนธนาคารได้ โดยเง่ือนไขปรับปรุงโครงสร้างหนีจ้ะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ หรือผู้ มี
อ านาจอนมุตัติามค าสัง่ของธนาคาร 

 นโยบายการจัดชัน้สินทรัพย์และการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ธนาคารได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ี สนส. 23/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกันเงินส ารองของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 
2561 ท่ีก าหนดให้มีการจัดชัน้และการกันส ารองของสินทรัพย์ทางการเงิน ภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ และ
สญัญาค า้ประกันทางการเงิน สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยจัดชัน้สินทรัพย์และภาระผูกพันทาง
การเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-
performing) (2) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้าน
เครดิต (Under-performing) และ (3) สินทรัพย์และภาระผกูพนัทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) ตลอดจนให้มีการกนัส ารองเพ่ือรองรับผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) 
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 ส าหรับการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียงตามวิธี SA ทัง้ในระดบัธนาคารและ
ระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้แบง่เงินกนัส ารองตามเกณฑ์ TFRS 9 ไว้ส าหรับสินทรัพย์และภาระ
ผกูพนั ดงันี ้

 เงินส ารองทั่วไป (General Provision) ได้แก่ เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์และภาระผกูพนัท่ีไมมี่
การเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Preforming) และเงินส ารองส าหรับ
สินทรัพย์และภาระผูกพันท่ีมีการเพิ่มชึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-
performing) แตไ่ม่รวมถึงเงินส ารองทัว่ไปส่วนท่ีนบัเป็น Specific provision แล้ว โดยเงินส ารอง
ส าหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันในชัน้ Performing และ Under-performing ดงักล่าว เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกันเงินส ารองของสถาบนั
การเงิน 

 Specific Provision หมายความว่า เงินส ารองท่ีได้กนัไว้ส าหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบดลุ
ทัง้หมด โดยธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถระบไุด้ว่าเป็นเงินส ารองท่ีได้กนัไว้ส าหรับสินทรัพย์หรือ
รายการนอกงบดุลใด รวมถึงค่าเผ่ือส าหรับส่วนท่ีลดลงจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL) และสินทรัพย์ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ซึ่งไม่รวมถึงส่วนท่ีได้นบัเป็นเงินส ารองทัว่ไปในเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 
แล้ว 

 ลูกหนีด้้อยคุณภาพ หมายความว่า ลกูหนีท่ี้ถกูจดัเป็นสินทรัพย์และภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมี
การด้อยคา่ด้านเครดิต (non-performing) และสินทรัพย์และภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมีการด้อย
ค่าด้านเครดิตเม่ือแรกเร่ิมท่ีซือ้หรือได้มา (purchased or originated credit impaired) ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนั
การเงิน 

 ค าจ ากัดความของการผิดนัดช าระหนี ้และการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

1. การผิดนัดช าระหนี ้

 ธนาคารได้ก าหนดนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการรับรู้รายได้เม่ือลูกหนีผ้ิดนัดช าระหนี ้ ค้าง
ช าระดอกเบีย้เกินกว่าสามเดือนนบัตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระ หรือลุกหนีร้ะดบัท่ี 3 ตามนิยามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 จะรับรู้รายได้ด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของราคาตามบญัชีหลงัหกัค่าเผ่ือการ
ด้อยคา่ 
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2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 กลุ่มกิจการเลือกท่ีจะไม่น าข้อมลูท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบง่ชีก้ารด้อยคา่ ใน
การพิจารณาวา่สินทรัพย์ของกลุม่กิจการอาจมีการด้อยคา่หรือไม่ 
 ส าหรับการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ียังไม่พร้อมใช้งาน ท่ีกลุ่มกิจการต้อง
ด าเนินการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปีนัน้ กลุ่มกิจการเลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีกระทบตอ่การพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักลา่ว 

สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูก
ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพย์อ่ืนท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมี
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจาก
การด้อยคา่จะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกวา่มลูคา่สทุธิท่ีตาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนท่ี
สงูกว่าระหว่างมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายเทียบกบัมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์จะถกูจดัเป็นหน่วยท่ีเล็ก
ท่ีสดุท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการประเมินการด้อยคา่ สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการ
เงินนอกเหนือจากคา่ความนิยม ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยคา่ไปแล้วจะถกูประเมินความเป็นไปได้ท่ี
จะกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

 นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ธนาคารได้จดัท านโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถระบ ุวดั ตดิตามและควบคมุความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการท าธุรกรรมตา่ง ๆ ได้ 

นโยบายฉบบันีก้ าหนดให้การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ กระบวนการในการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็น
กระบวนการเดียวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป การท าเอกสารสัญญาท่ีมีผลบงัคับทางกฎหมายและ
ข้อก าหนด/เง่ือนไขตา่ง ๆ จะต้องเป็นไปตามปกตเิสมือนหนึง่การท าธุรกรรมกบับคุคลทัว่ไปท่ีมีความเส่ียงระดบั
เดียวกนั เป็นต้น  
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ตารางท่ี 5 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะ 

การเงนิท่ีส าคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  337,898 347,757 332,561  343,318 

    1.1 เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 1/ 211,724 223,789 206,583 219,521 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 74,174 61,467 74,172 61,465 
    1.3 เงินฝากและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 3/ 5,581 4,940 5,387 4,771 
    1.4 สนิทรัพย์อนพุนัธ์  46,419 57,561 46,419 57,561 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 4/  4,160,973  3,705,507 4,170,598 3,718,607 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน และ     
          เลต็เตอร์ออฟเครดิต 

1,134 
  

781 1,134 781 

    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 5/ 4,147,685 3,686,311 4,147,685 3,686,311 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว  12,154 18,415 21,779 31,515 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และคา่เผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติ
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 

2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางท่ี 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคัญ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 
จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2564 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ 
และดอกเบีย้
ค้างรับสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก    
และดอกเบีย้ 
ค้างรับสุทธ ิ3/ 

สินทรัพย์ 
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์ 

นอกตลาด4/ 

วงเงนิท่ียังมิได้
เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 321,707 216,792 74,174 1,420 29,321 1,883,832 1,134 1,870,545  12,153 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 7,041 213 - 619 6,209 433,783  - 433,782  1 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 5,075 - - 1,880 3,195 743,285  - 743,285  - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 9 - - 1 8 2,240  - 2,240  - 
5. กลุ่มยโุรป 9,344 - - 1,658 7,686 1,097,833  - 1,097,833  - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 3 - - 3 - -  -  - 

รวม 343,179 217,005 74,174 5,581 46,419 4,160,973 1,134 4,147,685  12,154 

หกั General provision (5,281) (5,281) - - - - - - - 
รวม 337,898 211,724 74,174 5,581 46,419 4,160,973 1,134 4,147,685  12,154 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2563 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ 
และดอกเบีย้
ค้างรับสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก    
และดอกเบีย้ 
ค้างรับสุทธิ 3/ 

สินทรัพย์ 
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์ 

นอกตลาด4/ 

วงเงนิท่ียัง
มิได้เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 322,141 227,460 61,467 2,398 30,816 1,604,423 781 1,585,229 18,413 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 11,708 626 - 1,164 9,918 460,576 - 460,574 2 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 6,917 - - 647 6,270 632,584 - 632,584 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 24 - - - 24 2,240 - 2,240 - 
5. กลุ่มยโุรป 11,250 - - 717 10,533 1,005,684 - 1,005,684 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,159 1,145 - 14 - - - - - 

รวม 353,199 229,231 61,467 4,940 57,561 3,705,507 781 3,686,311 18,415 

หกั General provision (5,442) (5,442) - - - - - - - 
รวม 347,757 223,789 61,467 4,940 57,561 3,705,507 781 3,686,311 18,415 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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เฉพาะธนาคาร 

                 หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2564 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้  

ค้างรับ) 

สินทรัพย์  
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์

นอกตลาด4/ 

วงเงนิท่ียัง
มิได้เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 314,944  210,225   74,172   1,226   29,321   1,893,457  1,134  1,870,545  21,778 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 7,040  212   -     619   6,209   433,783  -  433,782  1 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 5,075  -     -     1,880   3,195   743,285  -  743,285  - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 9  -     -     1   8   2,240  -  2,240  - 
5. กลุ่มยโุรป 9,344  -     -     1,658   7,686   1,097,833  -  1,097,833  - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 3  -     -     3   -     -    -  -    - 

รวม 336,415  210,437   74,172   5,387  46,419 4,170,598 1,134  4,147,685  21,779 

หกั General provision  (3,854)  (3,854)  -     -     -     -    -  -    - 
รวม 332,561 206,583 74,172 5,387 46,419 4,170,598 1,134 4,147,685 21,779 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
 



 
 

 
 

29 

 

เฉพาะธนาคาร 
                 หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2563 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้  

ค้างรับ) 

สินทรัพย์  
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์นอก

ตลาด4/ 

วงเงนิท่ียังมิได้
เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 315,974 221,464 61,465 2,229 30,816 1,617,523 781 1,585,229 31,513 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 11,708 626 - 1,164 9,918 460,576 - 460,574 2 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 6,917 - - 647 6,270 632,584 - 632,584 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 24 - - - 24 2,240 - 2,240 - 
5. กลุ่มยโุรป 11,250 - - 717 10,533 1,005,684 - 1,005,684 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,159 1,145 - 14 - - -   - - 

รวม 347,032 223,235 61,465 4,771 57,561 3,718,607 781 3,686,311 31,515 

หกั General provision (3,714) (3,714) - - - - - - - 
รวม 343,318 219,521 61,465 4,771 57,561 3,718,607 781 3,686,311 31,515 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางท่ี 7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบดุล ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญา
ที่เหลือ 

                หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อายุไม่เกนิ   
1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่เกนิ   

1 ปี 
อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ   69,433   273,746  (5,281)  337,898  62,740 290,459 (5,442) 347,757 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 1/ 33,311 183,694  (5,281) 211,724 31,928 197,303 (5,442) 223,789 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  10,177 63,997 - 74,174 6,381 55,086 - 61,467 
    1.3 เงินฝากและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 3/ 5,581 - - 5,581 4,940 - - 4,940 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์   20,364   26,055  -     46,419  19,491 38,070 - 57,561 
2. รายการนอกงบดุล 4/   2,352,269   1,808,704   -     4,160,973  2,063,703 1,641,804 - 3,705,507 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟเครดติ 
1,134 - - 1,134 781 - - 781 

    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 5/  2,342,729   1,804,956   -     4,147,685  2,048,927 1,637,384 - 3,686,311 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn committed line) 
8,406 3,748 - 12,154 13,995 4,420 - 18,415 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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            หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

อายุไม่เกนิ   
1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่เกนิ   

1 ปี 
อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ   82,413   254,002   (3,854)  332,561  89,965 257,067 (3,714) 343,318 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 1/ 46,487 163,950 (3,854) 206,583 59,322 163,913 (3,714) 219,521 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  10,175 63,997 - 74,172 6,381 55,084 - 61,465 
    1.3 เงินฝากและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 3/ 5,387 - - 5,387 4,771 - - 4,771 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์   20,364   26,055   -     46,419  19,491 38,070 - 57,561 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 4/   2,361,894   1,808,704   -     4,170,598  2,076,803 1,641,804 - 3,718,607 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟเครดติ 
1,134 - - 1,134 781 - - 781 

    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 5/  2,342,729   1,804,956   -     4,147,685  2,048,927 1,637,384 - 3,686,311 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn committed line) 
18,031 3,748 - 21,779 27,095 4,420 - 31,515 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางท่ี 8 มูลค่ายอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงิน * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ และเงนิส ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific 
provision) 

     หนว่ย : ล้านบาท 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

31 ธ.ค. 2564 

รายการ 
มูลค่ายอดคงค้าง 

มูลค่าเงนิส ารอง 2/ 
มูลค่าเงนิส ารอง ของฐานะที่ใช้วิธี SA 2/ 

มูลค่าสุทธิ 3/ ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

General provision Specific provision 

1.เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 4/ 8,419 211,645 8,340 5,281 3,059 211,724 
2.เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ - 74,174 - - - 74,174 
3.เงินฝากและดอกเบีย้ค้างรับ 6/ - 5,581 - - - 5,581 
4.ภาระผกูพนัวงเงินสนิเช่ือ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 7/ 690 22,234 969 153 816 21,955 
รวม 9,109 313,634 9,309 5,434 3,875 313,434 

* เฉพาะเคร่ืองมือทางการเงินท่ีต้องรับรู้การด้อยคา่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัชี 
1/ ธนาคารใช้ วิธี SA ฐานะท่ีด้อยคณุภาพ และฐานะท่ีไม่ด้อยคณุภาพ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 
2/ หมายถงึ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดใน TFRS 9 ทัง้นี ้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ไม่ต้องแสดงมลูคา่เงินส ารองตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 

7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมลูคา่ยอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินประเภทดงักลา่ว จะแสดงตวัยอดสทุธิจากมลูคา่เงินส ารองแล้ว 
3/ มลูคา่สทุธิ = มลูคา่ยอดคงค้าง – มลูคา่เงินส ารอง 
4/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
5/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
6/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
7/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
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     หนว่ย : ล้านบาท 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

31 ธ.ค. 2563 

รายการ 
มูลค่ายอดคงค้าง 

มูลค่าเงนิส ารอง 2/ 
มูลค่าเงนิส ารอง ของฐานะที่ใช้วิธี SA 2/ 

มูลค่าสุทธิ 3/ ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

General provision Specific provision 

1.เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 4/ 11,218 221,525 8,954 5,442 3,512 223,789 
2.เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ - 61,467 - - - 61,467 
3.เงินฝากและดอกเบีย้ค้างรับ 6/ - 4,940 - - - 4,940 
4.ภาระผกูพนัวงเงินสนิเช่ือ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 7/ 820 29,081 704 25 679 29,197 
รวม 12,038 317,013 9,658 5,467 4,191 319,393 

* เฉพาะเคร่ืองมือทางการเงินท่ีต้องรับรู้การด้อยคา่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัชี 
1/ ธนาคารใช้ วิธี SA ฐานะท่ีด้อยคณุภาพ และฐานะท่ีไม่ด้อยคณุภาพ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 
2/ หมายถงึ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดใน TFRS 9 ทัง้นี ้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ไม่ต้องแสดงมลูคา่เงินส ารองตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมลูคา่ยอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินประเภทดงักลา่ว จะแสดงตวัยอดสทุธิจากมลูคา่เงินส ารองแล้ว 
3/ มลูคา่สทุธิ = มลูคา่ยอดคงค้าง – มลูคา่เงินส ารอง 
4/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
5/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
6/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
7/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
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     หนว่ย : ล้านบาท 

เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2564 

รายการ 
มูลค่ายอดคงค้าง 

มูลค่าเงนิส ารอง 2/ 
มูลค่าเงนิส ารอง ของฐานะที่ใช้วิธี SA 2/ 

มูลค่าสุทธิ 3/ ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

General provision Specific provision 

1.เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 4/ 8,088 205,276 6,781 3,854 2,927 206,583 
2.เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ - 74,172 - - - 74,172 
3.เงินฝากและดอกเบีย้ค้างรับ 6/ - 5,387 - - - 5,387 
4.ภาระผกูพนัวงเงินสนิเช่ือ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 7/ 690 31,858 975 160 815 31,573 
รวม 8,778 316,693 7,756 4,014 3,742 317,715 

* เฉพาะเคร่ืองมือทางการเงินท่ีต้องรับรู้การด้อยคา่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัชี 
1/ ธนาคารใช้วิธี SA ฐานะท่ีด้อยคณุภาพ และฐานะท่ีไม่ด้อยคณุภาพ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 
2/ หมายถงึ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดใน TFRS 9 ทัง้นี ้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ไม่ต้องแสดงมลูคา่เงินส ารองตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมลูคา่ยอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินประเภทดงักลา่ว จะแสดงตวัยอดสทุธิจากมลูคา่เงินส ารองแล้ว 
3/ มลูคา่สทุธิ = มลูคา่ยอดคงค้าง – มลูคา่เงินส ารอง 
4/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
5/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
6/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
7/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
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     หนว่ย : ล้านบาท 
เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2563 

รายการ 
มูลค่ายอดคงค้าง 

มูลค่าเงนิส ารอง 2/ 
มูลค่าเงนิส ารอง ของฐานะที่ใช้วิธี SA 2/ 

มูลค่าสุทธิ 3/ ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

General provision Specific provision 

1.เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 4/ 10,821 215,767 7,067 3,714 3,353 219,521 
2.เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ - 61,465 - - - 61,465 
3.เงินฝากและดอกเบีย้ค้างรับ 6/ - 4,771 - - - 4,771 
4.ภาระผกูพนัวงเงินสนิเช่ือ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 7/ 820 42,181 704 25 679 42,297 
รวม 11,641 324,184 7,771 3,739 4,032 328,054 

* เฉพาะเคร่ืองมือทางการเงินท่ีต้องรับรู้การด้อยคา่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัชี 
1/ ธนาคารใช้วิธี SA ฐานะท่ีด้อยคณุภาพ และฐานะท่ีไม่ด้อยคณุภาพ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 
2/ หมายถงึ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดใน TFRS 9 ทัง้นี ้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ไม่ต้องแสดงมลูคา่เงินส ารองตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมลูคา่ยอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินประเภทดงักลา่ว จะแสดงตวัยอดสทุธิจากมลูคา่เงินส ารองแล้ว 
3/ มลูคา่สทุธิ = มลูคา่ยอดคงค้าง – มลูคา่เงินส ารอง 
4/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
5/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
6/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
7/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
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ตารางท่ี 9 มูลค่ายอดคงค้างของเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตาม
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้และตามเกณฑ์การจัดชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด 

 
     หนว่ย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2564 

ปรแทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี ้2/ 
ที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม 

ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม 

ประเทศไทย  192,625   18,807   8,362   58   219,852   74,174   -     -     -     74,174  
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย  19   193   -     -     212   -     -     -     -     -    
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
กลุ่มยโุรป  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
กลุ่มโอเชียเนีย  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
รวม 192,644 19,000 8,362 58 220,064 74,174 - - -  74,174  

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
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     หนว่ย : ล้านบาท 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 ธ.ค. 2563 

ปรแทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี ้2/ 
ที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม 

ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม 

ประเทศไทย 202,240 17,829 10,786 58 230,913 61,326 141 - - 61,467 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 73 238 373 - 684 - - - - - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา - - - - - - - - - - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - 1,145 - - 1,145 - - - - - 
รวม 202,313 19,212 11,159 58 232,742 61,326 141 - - 61,467 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
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     หนว่ย : ล้านบาท 
เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 2564 

ปรแทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี ้2/ 
ที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม 

ประเทศไทย  190,980   14,085   8,030   58   213,153   74,172   -     -     -     74,172  
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย  19   193   -     -     212   -     -     -     -     -    
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
กลุ่มยโุรป  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
กลุ่มโอเชียเนีย  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
รวม 190,999 14,278 8,030 58 213,365 74,172 0 0 0  74,172  

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
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     หนว่ย : ล้านบาท 

เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 2563 

ปรแทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี ้2/ 
ที่ไม่มีการ

เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เส่ียงด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเม่ือ
ซือ้หรือเม่ือ
เกิดรายการ 

รวม 

ประเทศไทย 200,582 13,729 10,390 58 224,759 61,324 141 - - 61,465 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 73 238 373 - 684 - - - - - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา - - - - - - - - - - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - 1,145 - - 1,145 - - - - - 
รวม 200,655 15,112 10,763 58 226,588 61,324 141 - - 61,465 

1/ รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
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ตารางท่ี 10 มูลค่าของเงนิส ารองท่ีกันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญท่ีตัดออกจากบัญชีระหว่างปี ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้    
ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้

Specific 
provision 2/ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้

Specific 
provision 5/ 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
General 

provision 4/ 
Specific 
provision 

General 
provision 4/ 

Specific 
provision 

ประเทศไทย  3,059 1,839 1  3,454 2,903 1 
กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย  - 371 -  58 - - 
กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - -  - - - 
กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง  - - -  - - - 
กลุม่ยโุรป  - - -  - - - 
กลุม่โอเชียเนีย  - - -  - - - 
รวม 5,281 3,059 2,210 1 5,442 3,512 2,903 1 

1/ รวมมลูค่าเงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไมร่วมเงินลงทนุในลกูหนี ้ 
3/ ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ให้เปิดเผยมลูค่าเป็นยอดรวม 
5/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
                  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้

Specific 
provision 2/ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้

Specific 
provision 5/ 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
General 

provision 4/ 
Specific 
provision 

General 
provision 4/ 

Specific 
provision 

ประเทศไทย  2,927 797 1  3,295 1,560 1 
กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย  - 371 -  58 - - 
กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - -  - - - 
กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง  - - -  - - - 
กลุม่ยโุรป  - - -  - - - 
กลุม่โอเชียเนีย  - - -  - - - 
รวม 3,854 2,927 1,168 1 3,714 3,353 1,560 1 

1/ รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
3/ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
4/ ให้เปิดเผยมลูคา่เป็นยอดรวม 
5/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย 
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ตารางท่ี 11 มูลค่ายอดคงค้างของเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี ้    
และเกณฑ์การจัดชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2564 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดติ 

ที่มีการเพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติเม่ือซึอ้หรือ
เม่ือเกิดรายการ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,222 339 37 - 5,598 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 26,378 3,878 2,421 15 32,692 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 9,573 3943 1,070 - 14,586 
การสาธารณูปโภคและบริการ 23,041 3,432 1,104 36 27,613 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 76,707 2,015 2,888 - 81,610 
ตวักลางทางการเงิน 9,079 - - - 9,079 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 42,644 5,393 842 7 48,886 
รวม 192,644 19,000 8,362 58 220,064 

*รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเชือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2563 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดติ 

ที่มีการเพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติเม่ือซึอ้หรือ
เม่ือเกิดรายการ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,697 1,755 - - 7,452 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 26,257 4,564 3,470 14 34,305 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14,509 659 1,162 1 16,331 

การสาธารณูปโภคและบริการ 23,844 3,745 1,548 36 29,173 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 72,652 3,026 4,003 - 79,681 

ตวักลางทางการเงิน 8,748 500 - - 9,248 

อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 50,606 4,963 976 7 56,552 

รวม 202,313 19,212 11,159 58 232,742 
*รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเชือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2564 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดติ 

ที่มีการเพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติเม่ือซึอ้หรือ
เม่ือเกิดรายการ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,222 339 37 - 5,598 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 26,378 3,878 2,421 15 32,692 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 9,573 3943 1,070 - 14,586 
การสาธารณูปโภคและบริการ 23,041 3,432 1,104 36 27,613 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 76,702 2,015 2,887 - 81,604 
ตวักลางทางการเงิน 35,948 - - - 35,948 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 14,135 671 511 7 15,324 
รวม 190,999 14,278 8,030 58 213,365 

*รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเชือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2563 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดติ 

ที่มีการเพิ่มขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติ 

ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดติเม่ือซึอ้หรือ
เม่ือเกิดรายการ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,697 1,755 - - 7,452 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 26,257 4,564 3,470 14 34,305 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14,509 659 1,162 1 16,331 

การสาธารณูปโภคและบริการ 23,844 3,745 1,548 36 29,173 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 72,646 3,026 4,003 - 79,675 

ตวักลางทางการเงิน 41,688 500 - - 42,188 

อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 16,014 863 580 7 17,464 

รวม 200,655 15,112 10,763 58 226,588 
*รวมรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินให้สนิเชือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
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ตารางท่ี 12 มูลค่าของเงนิส ารองท่ีกันไว้  (General provision และ Specific provision)  และมูลค่าของหนี ้
สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจของลูกหนี ้

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะท่ีใช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะท่ีใช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

การเกษตรและเหมืองแร่  
 

 24   -     1 - 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์  1,566   504  1,746 143 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  233   -    221 56 

การสาธารณปูโภคและบริการ  325   4  368 730 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั  588   158  832 113 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล  323   1,544  344 1,861 

รวม  5,281   3,059   2,210  5,442 3,512 2,903 
* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ให้เปิดเผยมลูคา่เป็นยอดรวม 

เฉพาะธนาคาร 
                        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะท่ีใช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะท่ีใช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

การเกษตรและเหมืองแร่   24   -     1 - 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์  1,566   504  1,746 143 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  233   -    221 56 
การสาธารณปูโภคและบริการ  325   4  368 730 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั  588   158  832 113 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล  191   502  185 518 

รวม 3,854  2,927   1,168  3,714 3,353 1,560 
* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ให้เปิดเผยมลูคา่เป็นยอดรวม                         
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ตารางท่ี 13 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินส ารองท่ีกันไว้ (General provision และSpecific provision) 
ส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                     หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นปี 5,442 3,512 8,954 5,714 4,919 10,633 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่หรือลดระหวา่งปี 2/ (159) 1,755 1,596 (267) 1,491 1,224 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (2) (2,208) (2,210) (5) (2,898) (2,903) 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายปี 5,281 3,059 8,340 5,442 3,512 8,954 

* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ไม่รวมผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

เฉพาะธนาคาร 
                      หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นปี 3,714 3,353 7,067 5,082 4,423 9,505 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่หรือลดระหวา่งปี 2/ 142 740 882 (1,363) 485 (878) 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (2) (1,166) (1,168) (5) (1,555) (1,560) 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายปี 3,854 2,927 6,781 3,714 3,353 7,067 

* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ไม่รวมผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เป็นยอดสุทธิ
จาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA 

    กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                         หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ  

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 363,513 87,381 450,894 366,138 70,707 436,845 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ  และ
รัฐวิสาหกิจ(PSEs) ท่ีใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

45,728 2,386 48,114 31,643 6,341 37,984 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  และ
ลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

30,972 58,070 89,042 32,149 35,476 67,625 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

79,688 25,998 105,686 82,742 27,763 110,505 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 55,014 927 55,941 63,794 1,127 64,921 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 76,643 - 76,643 73,466 - 73,466 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 75,468 - 75,468 82,344 - 82,344 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 5,363 23 5,386 7,712 66 7,778 
รวม 368,876 87,404 456,280 373,850 70,773 444,623 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) หลงัคณูด้วยคา่แปลงสภาพ 
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    เฉพาะธนาคาร                             
   หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ  

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 358,650 89,306 447,956 364,441 70,707 435,148 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ(PSEs) ท่ีใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

45,726 
 
 

2,386 
 
 

48,112 
 
 

31,642 6,341 37,983 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และ
ลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

30,778 
 
 

58,070 
 
 

88,848 
 
 

31,981 35,476 67,457 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

106,378 
 

27,923 
 

134,301 
 

118,059 27,763 145,822 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 21,962 927 22,889 25,344 1,127 26,471 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 76,638 - 76,638 73,460 - 73,460 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 77,168 - 77,168 83,955 - 83,955 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 5,164 23 5,187 7,470 66 7,536 
รวม 363,814 89,329 453,143 371,911 70,773 442,684 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) หลงัคณูด้วยคา่แปลงสภาพ 
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6.2.2 การจัดอันดับความเส่ียงด้านเครดติ  

ธนาคารก าหนดน า้หนักความเส่ียงของลูกหนีป้ระเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือองค์กรของรัฐ 
หรือสถาบนัการเงินจาก Country Risk Rating ของลูกหนี ้โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบนัจัดอันดบัเครดิต
ภายนอก (ECAIs) ได้แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริษัท ฟิทช์เรท
ติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั หรือใช้คะแนน Country risk classification ของ OECD 
มาก าหนดน า้หนกัความเส่ียงในกรณีท่ีไมมี่ Country Risk Rating จาก ECAIs 

ส าหรับการค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดติลกูหนีป้ระเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารก าหนดน า้หนกัความ
เส่ียงตาม Rating ท่ีลกูหนีไ้ด้รับจาก ECAIs และธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดงันี ้

กลุ่มลูกหนี ้ สถาบันจดัอนัดับเครดติภายนอก (ECAIs) ที่เลือกใช้ 

-  ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนไทย (ไมร่วมตราสารหนีท้ี่
ออกโดยลกูหนีธุ้รกิจเอกชน) 

บริษัท ฟิทช์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

-  ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนตา่งประเทศ  
-  ตราสารหนีท้ี่ออกโดยลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,   
บริษัท ฟิทช์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
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ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เป็นยอดสุทธิ
จาก Specific provision หลังพจิารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวิธี SA 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2564 

น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
น า้หนักความเส่ียง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ 73,472  25,437  23,331  22,138  463  109,841  89  72,870  -  58,998  64,256  -  

1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

73,458  -  -  -  346                

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ   
และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

14  12,977  2,070  14,597  0.2                

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

-  12,460  21,261  7,541  116            57,356    

4. ลกูหนีร้ายย่อย                   55,109  166    

5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั               72,870    3,773      

6. สินทรัพย์อ่ืน           109,841  89      116  6,734    

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 21  - - 857  55  2,131  2,321  

รวม 73,472  25,437  23,331  22,138  463  109,862  89  72,870  857  59,053  66,387  2,321  

รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 2,321                        
1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2563 

น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
น า้หนักความเส่ียง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ 59,971 18,153 28,568 22,015 469 100,268 168 70,946 - 66,443 69,844 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

59,952 - - - 359        

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ   
และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

19 9,004 3,161 12,814 2        

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

- 9,149 25,407 9,201 108      63,713  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          63,792 199  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        70,946  2,520   
6. สินทรัพย์อ่ืน      100,268 168   131 5,932  
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 45 - - 1,033 104 3,502 3,094 

รวม 59,971 18,153 28,568 22,015 469 100,313 168 70,946 1,033 66,547 73,346 3,094 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,642            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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เฉพาะธนาคาร 
  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2564 

น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 

น า้หนกัความเส่ียง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ  73,470  25,243  23,331  22,138  463  109,191  89  72,864  -  25,946  95,221  -  

1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

73,456  -  -  -  346                

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ   
และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

14  12,783  2,070  14,597  0.2               

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

-  12,460  21,261  7,541  116            85,971    

4. ลกูหนีร้ายย่อย                   22,057  166    

5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั               72,864    3,773      

6. สินทรัพย์อ่ืน           109,191  89      116  9,084    

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 21  - - 830  55  1,962  2,319  

รวม 73,470  25,243  23,331  22,138  463  109,212  89  72,864  830  26,001  97,183  2,319  

รายการที่  ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,687                        
1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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เฉพาะธนาคาร 
  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2563 

น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 

น า้หนกัความเส่ียง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ  59,969 17,984 28,568 22,015 469 99,534 168 70,940 - 27,993 107,507 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

59,950 - - - 359        

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ   
และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

19 8,835 3,161 12,814 2        

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

- 9,149 25,407 9,201 108      99,031  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          25,342 199  

5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        70,940  2,520   

6. สินทรัพย์อ่ืน      99,534 168   131 8,277  

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 45 - - 994 104 3,310 3,084 

รวม 59,969 17,984 28,568 22,015 469 99,579 168 70,940 994 28,097 110,817 3,084 

รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 921            
1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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6.2.3 การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีนโยบายการให้สินเช่ือโดยให้ความส าคญัต่อความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณา
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอ่ืนๆ ท่ีจะน ามาช าระหนีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ให้ความส าคญัต่อหลกัประกนัท่ีจะมาค า้ประกนัการกู้ ยืมด้วย เพ่ือใช้เป็นหลกัประกันของการช าระ
หนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ีลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้สินทรัพย์ท่ีธนาคารจะพิจารณารับ
ไว้เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี ้ตราสารทุน ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัร เป็นต้น โดยพิจารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัส่วนของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัให้เหมาะสมกบั
ระดับความเส่ียงของการให้สินเช่ือ อันดับเครดิตของผู้ กู้ และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมี
นโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกนัท่ีธนาคารรับไว้จะต้องมี
การประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก าหนด 
 

ส าหรับการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต เพ่ือใช้ส าหรับการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุของ
ธนาคาร ได้แก่ 

 หลกัประกันทางการเงิน ธนาคารได้มีการน าหลกัประกันทางการเงินมาใช้ในการปรับลดความ
เส่ียงด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั เป็นต้น โดยธนาคารเลือกใช้การปรับ
ลดความเส่ียงด้านเครดติด้วยหลกัประกนัทางการเงิน โดยวิธี Simple 

 การหกักลบหนีใ้นงบดลุ ธนาคารมีสญัญาเงินกู้มาตรฐาน ท่ีธนาคารสามารถใช้หกักลบหนี ้กับ
เงินฝากของคู่สญัญารายเดียวกัน และยงัใช้ Global Master Repurchase Agreement ส าหรับ
ธุรกรรม Repo-style transaction กบัคูส่ญัญาท่ีมีการลงนาม 

 การค า้ประกนั และอนพุนัธ์ด้านเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผู้ค า้ประกนัในการปรับลดความ
เส่ียงด้านเครดิต ในกรณีท่ีผู้ค า้ประกันเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ และสถาบนั
การเงินท่ีมีน า้หนกัความเส่ียงต ่ากวา่ลกูหนี ้
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ตารางท่ี 16 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลักประกัน 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 44,903 22,112  25,957 23,485 44,903 22,112  25,957 23,485 
   1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือ   

การพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกั
ความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

- - 2,941 - - - 2,941 - 

   2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความ
เสี่ยงเหมือนกบัสถาบนัการเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

37,299  22,098  19,179 23,466 37,299  22,098  19,179 23,466 

   3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความสี่ยง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

6,946  6  2,922 5 6,946  6  2,922 5 

   4. ลกูหนีร้ายยอ่ย 658  8  915 14 658  8  915 14 
   5. สินเช่ือเพ่ีอที่อยูอ่าศยั - - - - - - - - 
   6. สินทรัพย์อ่ืน - - - - - - - - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 5  16  8 37 5  16  8 37 

รวม 44,908  22,128  25,965 23,522 44,908  22,128  25,965 23,522 

*  มลูคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
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6.3 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงด้านตลาดหมายถึงความเปล่ียนแปลงหรือความผนัผวนในมลูคา่ของธุรกรรมหรือเงินลงทนุ
เพ่ือค้า ดงันัน้ ความเส่ียงด้านตลาดเกิดขึน้เม่ือธนาคารมีการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงจากความผนัผวนของ
ปัจจยัด้านตลาด อนัได้แก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ และราคาของตราสารในตลาด
ทนุและตลาดสินค้าโภคภณัฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทนุของธนาคารได้ 
ธนาคารจึงใช้นโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาดเพ่ือให้มั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานท่ีควบคมุดแูลความเส่ียงด้าน
ตลาด ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง อีกทัง้ธนาคารยังมีการประเมินและก าหนดเงินทุน
ส ารองเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านตลาด ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

6.3.1 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้า 

ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือค้าท่ีมีนยัส าคญัของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ได้แก่ 

1. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 ความเส่ียงอตัราดอกเบีย้ของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้าจะอยูใ่นการควบคมุดแูลของ RMC ตามกรอบ

นโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารก าหนด โดยธนาคารมีการค านวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือ
การค้าเป็นประจ าทกุวนัเพ่ือติดตามก าไรและขาดทนุเม่ือเทียบกบัราคาตลาด โดยหนว่ยงานควบคมุดแูลความ
เส่ียงท าหน้าท่ีจัดท ารายงานสถานะความเส่ียงรายวัน มีการก าหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, 
Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Trigger เพ่ือควบคมุความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบีย้ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่รายได้และเงินทุนของธนาคาร ตลอดจนมีการจดัท าและวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสม ่าเสมอ 

 

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและการรักษาระดบัความเส่ียง
ตามท่ีนโยบายของธนาคารก าหนดนัน้ ธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีเป็นสกลุเดียวกับสกลุเงินในการ
ให้สินเช่ือ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน นอกจากนี ้ธนาคารยังได้
ก าหนดเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์และประเภทความเส่ียงต่าง ๆ อาทิ FX Net 
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ  Stop Loss Trigger และไ ด้ท ากา ร
ประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจ าทุกวัน ตลอดจนมีการจัดท าและ
วิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสม ่าเสมอ 
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3. ความเส่ียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 
 ธนาคารไม่มีการท าธุรกรรมลงทนุในตราสารทุนเพ่ือค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามญัท่ีได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา และในบางกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพิจารณาแล้ววา่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพและมีการบริหารจดัการท่ีดี  ส าหรับตรา
สารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียง
ด้านตลาดทัง้หมด จงึไมมี่ความเส่ียงด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้าของตราสารทนุหรือสินค้าโภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด 

 

4. ความเส่ียงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอ่ืน 
 ธนาคารมีการการท าธุรกรรมเงินกู้ ยืมท่ีมีอนพุนัธ์แฝง เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทนุให้กบัลกูค้า โดย

หากเป็นตวัแปรอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียน  ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียง
ด้านตลาดทัง้หมด จงึไมมี่ความเส่ียงด้านตลาดจากตวัแปรอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้า  

ปัจจุบนัธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) ในการค านวณเงินกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้อง
ด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาดทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2564 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางท่ี 17 มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA 
              หนว่ย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 3,076 3,589 3,076 3,589 
ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 239 233 239 233 
ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 3,315 3,822 3,315 3,822 
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6.3.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ( Interest Rate Risk in Banking Book: 
IRRBB) หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสินทรัพย์ หนีส้ิน และรายการนอกงบดุลท่ีอยู่ในบัญชีเพ่ือการ
ธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับดอกเบีย้หรือการครบก าหนดสญัญาไม่ตรงกนั หรือเม่ืออตัราดอกเบีย้อ้างอิง
ของสินทรัพย์และหนีส้ินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่สอดคล้องกนั ซึง่มีผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบีย้สทุธิและ/หรือ
มลูคา่ทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) 

 ปัจจยัหลกัส าหรับความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ อตัราเงินเฟ้อ และ
การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส าคญัทัว่โลก ซึ่งอาจ
ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางและระดบัของอัตราดอกเบีย้ หรือการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และส่งผล
กระทบทางอ้อมมายงัอตัราดอกเบีย้ นอกจากนี ้การแข่งขนัเพ่ือเพิ่มหรือรักษาส่วนแบง่การตลาดของธนาคาร
พาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเช่ือ อาจสง่ผลท าให้รายได้ดอกเบีย้สทุธิของธนาคารลดลงด้วย 

ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ผ่านนโยบายท่ีก าหนดขึน้โดย ALCO ทัง้นี ้
IRRBB ท่ีด าเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดย ALCO ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้รายงานตอ่ BRCC ด้วยการสนบัสนนุจาก
หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) ในสายงานบริหารความเส่ียง และหน่วยงาน
บริหารเงินกองทนุและงบดลุในสายงานการเงิน ทัง้นี ้ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดลุ 
การบริหารธุรกิจ กลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียง และภาพรวมของอตัราดอกเบีย้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า IRRBB จะ
อยู่ภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารเงินรับผิดชอบในการบริหารจัดการ IRRBB 
รายวนั และปิดฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (gapping) รวมทัง้ด าเนินการตามของกลยทุธ์การป้องกนัความ
เส่ียง  

IRRBB วดัจากมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (EVE) ซึง่เป็นมาตรการวดัผลกระทบระยะยาวของการ
เคล่ือนไหวอย่างฉับพลนัของอตัราดอกเบีย้ท่ีครอบคลุมสินทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมดของธนาคาร โดยก าหนด
และประเมินความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เป็นคา่ใช้จ่ายตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (เชน่ มลูคา่ปัจจบุนั
ของรายได้และเงินทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต) เน่ืองจากมลูคา่พอร์ตสินทรัพย์และหนีส้ินจะเพิ่มขึน้และ
ลดลงตามการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ มาตรการนีจ้ะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถานะของบญัชีเพ่ือการธนาคารในปัจจุบนั ทัง้นี ้EVE จะค านวณโดยใช้ Re-
pricing Gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ินใน
ชว่งเวลาตา่ง ๆ กนั  
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การก าหนดเพดานความเส่ียง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบเพ่ือควบคมุความเส่ียงก่อนท่ีจะ
เกิดขึน้จากผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ (NII) และความอ่อนไหวของ EVE (EVE Sensitivity) โดยจะ
รายงานผลการวิเคราะห์ดงักลา่วตอ่ ALCO,  RMC,  BRCC และคณะกรรมการธนาคาร เป็นประจ าทกุเดือน 

ธนาคารบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ิน เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ท่ีคาดการณ์ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของ NII และ EVE ส าหรับผล
ของการทดสอบในภาวะวิกฤตจะใช้ในการก าหนดกลยทุธ์งบดลุท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

 
ตารางท่ี 18 ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) 

         หนว่ย : ล้านบาท 

สกุลเงนิ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

บาท (357) (453) (529) (336) 
USD 85  24 85  24 
EUR 0  (1) 0  (1) 
อื่น ๆ (97) 0 (97) 0 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (369) (430) (541) (313) 

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สทุธิในอกี 1 ปีข้างหน้า  -5.1% -3.3% -4.9% -3.6% 
* ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้เทา่กบั 100 bps 
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6.3.3 ฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ธนาคารไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุเพิ่ม ปัจจบุนัธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารทนุ  ท่ีมาจาก
การควบรวมกิจการ เป็นจ านวนท่ีไมมี่นยัส าคญั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมูลค่า ซึ่งไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได้ คือ มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซึ่งจะไม่สามารถรับรู้ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั ส าหรับเงินป้นผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ใน
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน  

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคารทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางท่ี 19 มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

                                       หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

1. มลูคา่ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ (ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ) 

    

   1.1 มลูคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  59 52 59 52 
   1.2 มลูคา่ตราสารทนุอื่น 49 26 2,953 2,959 
2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน 6 - 6 - 
3. สว่นเกินทนุ (ต า่กวา่ทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสาร 
ทนุท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

(190) (223) (190) (223) 

4. มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ
แยกตาม วิธี SA 

9 7 256 256 
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6.4 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและทางอ้อมอัน
เน่ืองมาจากกระบวนการควบคมุท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน หรือเหตกุารณ์ภายนอก  รวมทัง้ปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ อาทิ การขาดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือ
ความรู้ความสามารถของฝ่ายจดัการ เป็นต้น ปัจจยัเหลา่นีส้ามารถสง่ผลกระทบเชิงลบตอ่ผลประกอบการด้าน
การเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้ 

เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบายและแนว
ทางการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ธนาคารมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นี ้RMC มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดและ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร หรือ BRCC ตามอ านาจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ืออนมุตัินโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการท่ีเป็นไปตามหลักปฏิบตัิสากล  นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้
แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Committee: ORC) เพ่ือหารือ 
พิจารณากลัน่กรอง ประเมิน และให้ค าแนะน าในประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ และ
ยงัครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทุจริตท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความเส่ียง ได้แก่ ด้านบุคลากร 
กระบวนการ ระบบ และเหตกุารณ์ภายนอก 

มาตรฐานการปฏิบตังิานความเส่ียงด้านปฏิบตักิารของธนาคาร คือ การก าหนดความรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการความเส่ียงด้านปฏิบตัิการร่วมกนักบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภณัฑ์ การบริการ 
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ บริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้
ปฏิบตัิการในหน่วยงานนัน้ๆ รวมถึงการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลทัง้ภายในและภายนอก กฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของหนว่ยงานควบคมุท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการปฏิบตังิาน ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า
หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเส่ียงภายใน
หนว่ยงานของตน จงึมีการแตง่ตัง้ผู้ประสานงานด้านก ากบัการปฏิบตังิานและบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 
(Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เ พ่ื อ
ติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการในหน่วยงาน
นัน้ๆ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการจะท าหน้าท่ีพฒันาเคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการให้
สามารถระบุ ประเมิน ควบคมุ รายงานและติดตามความเส่ียงด้านปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบันโยบายความ
เส่ียงด้านปฏิบตักิารของธนาคารและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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ทัง้นี ้หน่วยงานตา่ง ๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงด้านปฏิบตักิารโดยใช้เคร่ืองมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี ้

 

1. การประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) 
 ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงด้วยตนเองและรายงานผลต่องาน

บริหารความเส่ียง รายงานเหล่านีจ้ะใช้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้โดยรวมและใช้เป็นข้อมลู
ในการก าหนดแผนด าเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการทบทวนในระดบัหน่วยงาน เพ่ือ
พิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงานเหล่านัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ อนัจะเป็นการ
ช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างตรงจุดและทันเวลา ตลอดจนมีการ
ก าหนดหน้าท่ีการติดตามดแูลความเส่ียงส าหรับผู้ปฏิบตังิานทัว่ทัง้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งรวมถึงการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบและอ านาจในการอนมุตัิท่ีชดัเจน มีระบบตรวจสอบและ
ถ่วงดลุอ านาจ รวมทัง้มีการดแูลเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งท าให้มีความมัน่ใจได้ว่าธนาคารสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ืองและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัตกิาร (Loss Event Data Reports: LED) 
 ธนาคารก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีรายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 

การรายงานข้อมลูความเสียหายนีจ้ะช่วยให้หน่วยงานตา่ง ๆ สามารถระบสุาเหตท่ีุแท้จริงของเหตกุารณ์ความ
เสียหาย และพฒันาปรับปรุงกระบวนการควบคมุและบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตักิารของตน และป้องกนัมิให้
เกิดเหตกุารณ์ความเสียหายเชน่เดียวกนันีข้ึน้อีกในอนาคต ข้อมลูการรายงานเหตกุารณ์ความเสียหายดงักล่าว
จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิต ิเพ่ือพฒันาและก าหนดรูปแบบการค านวณเงินกองทนุรองรับความเส่ียง
ด้านปฏิบตักิารของธนาคาร 

3. ดัชนีชีวั้ดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators: KRI) 
 ธนาคารได้น า KRI มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและบริหารจดัการความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ โดย

ช่วยคาดการณ์การเปล่ียนแปลงภาพรวมความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Profiles) ขององค์กร 
ทัง้นี ้สัญญาณเตือนล่วงหน้าท่ีหน่วยงานได้รับจากการจัดท า KRI จะท าให้ฝ่ายจัดการทราบเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะความเส่ียงและประสิทธิผลของระบบควบคมุ ท าให้สามารถติดตามและบริหารจดัการ
ความเส่ียงก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย เป็นการลดความเส่ียงและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากความ
เส่ียงด้านปฏิบตักิารได้ลว่งหน้า 
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4. การบริหารจัดการประเดน็ข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 
 ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุถือเป็นช่องว่างในการควบคมุการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึ่งการ
ออกแบบระบบควบคมุท่ีไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล อาจเป็นสาเหตท่ีุอาจท าให้ความเส่ียงท่ีคงเหลืออยู่ 
(Residual Risk) เกินระดบัความเส่ียงท่ีก าหนดของธนาคาร ส าหรับบริหารจดัการข้อบกพร่องเหล่านี ้ธนาคาร
ได้พฒันาแนวทางปฏิบตัิงานบริหารจดัการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุขึน้เพ่ือเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยจุดประสงค์ของแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือให้ธนาคารมั่นใจว่าประเด็น
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ได้ถกูระบแุละจ าแนกออกมา รวมถึงมีการก ากบัดแูลให้ประเดน็ปัญหามีการแก้ไขหรือมีการ
รายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารเพื่อให้เข้าใจและประเมินความเส่ียงของธนาคารตอ่ไป 
 

5. กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 
 ธนาคารให้ความส าคญักับการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงได้

ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตัิผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุม
ความเส่ียงด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 
เป็นต้น รวมถึงก าหนดให้มีการพิจารณาผลิตภณัฑ์ใหมอ่ย่างครอบคลมุทกุด้านโดยคณะท างานและหน่วยงาน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ก่อนเสนอลงนามอนมุตัิและน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงจดัให้มีการทบทวนผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้รับอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี 

6. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึง

ก าหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตัิในการรับเร่ืองร้องเรียนจากลกูค้า โดยจดัตัง้หน่วยงานกลางอิสระในการ
บริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูก ค้า หรือ Customer 
Experience Management (CX) โดยท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลลูกค้า และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับเร่ืองร้องเรียนของลกูค้าได้ โดยหนว่ยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้าเป็นผู้บริหารจดัการ
เร่ืองร้องเรียนของลูกค้าผ่านนโยบายและกระบวนการท่ีจัดตัง้ขึน้ตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและ
หนว่ยงานราชการตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจวา่เร่ืองร้องเรียนตา่ง ๆ ได้รับการด าเนินการแก้ไขจากหนว่ยงาน
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองอยา่งมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทนัเหตกุารณ์ 

นอกจากนี ้หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้ายงัน าเสนอข้อมูลความรู้เก่ียวกับลูกค้าจากผล
ส ารวจตลอดจนความคิดเห็นและค าแนะน าของลูกค้าท่ีรวบรวมจากช่องทางต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงประสบการณ์ลกูค้าให้ดียิ่งขึน้อย่างตอ่เน่ืองในทกุ ๆ ด้าน อนัจะน าไปสูก่ารสร้างความผกูพนัของลูกค้า
กับธนาคาร โดยการจัดเตรียมข้อมูลความรู้เก่ียวกับลูกค้า และโครงการต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง
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ประสบการณ์ลูกค้า เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจดัการประสบการณ์ของลูกค้า (Thailand Customer 
Experience Committee) และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตัง้แตปี่ 2563 ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลกูค้า
สินเช่ือผู้ ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้ามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการส่ือสารกับลูกค้าเพ่ือเข้าร่วมมาตรการ และท าหน้าท่ีบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
มาตรการดงักล่าวของลกูค้า เพ่ือให้มัน่ใจว่าทกุ ๆ เสียงจากลกูค้าและทกุประเด็นข้อติดขดัตา่ง ๆ จะได้รับการ
พิจารณาและแก้ไขอยา่งรวดเร็วและยัง่ยืน 

7. แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 
 ธนาคารก าหนดให้มีการพฒันาและบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยท่ีทุกหน่วยงานธุรกิจ

ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจของงานท่ีส าคญั และด าเนินการเขียนแผน
ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ/แผน
ฉกุเฉิน อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่เม่ือเกิดเหตกุารณ์วิกฤตใด ๆ จนสง่ผลให้งานท่ีส าคญัของธนาคาร
ชะงกังนั ธนาคารจะสามารถกู้งานท่ีส าคญันัน้กลบัคืนมาและให้บริการได้อยา่งตอ่เน่ืองภายในเวลาท่ีได้ก าหนด
ไว้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาช่ือเสียงและความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่ธนาคารและบริษัทในเครือ 

8. การตรวจสอบภายในและก ากับการปฏิบัตงิาน (Internal Audit and Compliance) 
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานอิสระท่ีช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ BRCC ในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากับการปฏิบตัิงาน โดย
หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานอิสระ ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
และให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและต่อผู้บริหารให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
โดยมีการประเมินความเส่ียงและก าหนดวิธีการควบคมุภายในท่ีจะช่วยควบคุมความเส่ียงเหล่านัน้ รวมถึง
กระบวนการก ากับดูแลท่ีเหมาะสม ส่วนหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน ซึ่งรายงานตรงต่อ BRCC ท าหน้าท่ี
ติดตามควบคุมการด าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 
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 6.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไมส่ามารถช าระเงินตามภาระผกูพนัภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่าง ๆ กลบัมาเป็นเงินสด 
หรือจดัหาเงินทุนได้ไม่ทนัเวลา จึงอาจส่งผลกระทบถึงการด าเนินงานประจ าวนั และมีค่าความสูญเสียท่ีไม่
สามารถยอมรับได้ 

วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองภาระผกูพนัเงินสดได้ภายในเวลาและด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ด้วย
เหตนีุ ้การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง จึงเป็นการรักษาระดบัสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมีคณุภาพดีและมี
การกระจายพอร์ตการลงทุนท่ีเหมาะสม รวมถึงมีเงินทุนต่าง ๆ รองรับทัง้ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
เน่ืองจากทิศทางของธนาคารมุ่งเน้นในการขยายเครือข่ายตลาดท่ีกว้างขวางขึน้ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงิน
ฝากท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวนั และเงินฝากประจ า เพ่ือให้มีฐาน
เงินทนุขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ อีกทัง้ธนาคารยงัคงส ารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทัง้ปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารมีเสถียรภาพทัง้ในเชิงโครงสร้าง กลยทุธ์ และวิธีปฏิบตัิ 

ปัจจยัความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีส าคญัของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทนุและการใช้ไป
ของเงินทุนของธนาคาร การปรับตวัของธนาคารพาณิชย์เพ่ือเพิ่มสดัส่วนฐานเงินฝากท่ีมีต้นทุนต ่าท่ามกลาง
สภาวะท่ีอัตราดอกเบีย้อยู่ในระดับต ่า และเพ่ือรองรับหลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้นการขยายเงินฝาก
กระแสรายวนัและเงินฝากสะสมทรัพย์ท่ีลกูค้าใช้บญัชีในการท าธุรกรรมทางการเงิน (Transactional Account) 
และหลักเกณฑ์การด ารงแหล่งท่ีมาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: 
NSFR) ซึ่งเน้นการรับฝากเงิน การกู้ ยืมเงิน และส่วนของผู้ ถือหุ้น ให้สอดคล้องกบัการลงทนุ การปล่อยสินเช่ือ 
และการก่อภาระผูกพนัในระยะ 1 ปีข้างหน้า นอกจากนี ้การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและธนาคารกลางของประเทศส าคญัทั่วโลกอาจส่งลกระทบโดยตรงต่อการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ และสง่ผลให้ตลาดการเงินมีความผนัผวน ซึง่อาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งและต้นทนุในการจดัหาเงินทนุ 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) 
ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในการควบคมุและบริหารความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง ซึ่งจะประชมุอย่างน้อย
เดือนละครัง้ เพ่ือหารือเก่ียวกับความเส่ียงด้านสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน รวมถึงประมาณการแหล่ง
เงินทนุของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการโดยรวมและการก ากับดแูลสภาพคล่อง และให้
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี ้ALCO ยงัรับผิดชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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เพดานความเส่ียงและระดับความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ก ากับดแูลตามกรอบความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยท างานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงินในการเฝ้าระวัง
สภาวะตลาด ในขณะท่ีหน่วยงานด้านธุรกิจต่าง ๆ ของธนาคารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนท่ีส าคญั ทัง้นี ้หน่วยงานบริหารเงินท าหน้าท่ี
เป็นผู้บริหารเงินทนุโดยรวมตามความจ าเป็นหรือในภาวะฉกุเฉิน ธนาคารมีการบริหารจดัการสภาพคล่องอย่าง
รัดกุมเพ่ือตอบสนองความต้องการในการด าเนินงานประจ าวนั โดยมีการวดัและประมาณการกระแสเงินสด
อย่างสม ่าเสมอจากการครบก าหนดของสินทรัพย์ หนีส้ิน ภาระผกูพนันอกงบดลุ และตราสารอนพุนัธ์ ในช่วง
เวลาตา่ง ๆ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ส าหรับการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องส าหรับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralised) ดังนัน้ ธนาคารอาจ
พิจารณาและอนุมัติวงเงินเพ่ือสนับสนุนสภาพคล่องแก่บริษัทเหล่านัน้ตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีบริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียง และระดบัความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพ่ือแจ้งเตือนผู้บริการถึงสภาวะและ
แรงกดดันด้านสภาพคล่องท่ีเกิดขึน้ นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้
สมมติฐานและเพดานความเส่ียงจะมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
ในการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ และการเปล่ียนแปลงความต้องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเส่ียงด้าน
สภาพคลอ่งมีการตรวจสอบเป็นประจ าทกุวนั เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ความเส่ียงภายใน และหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลด้านสภาพคลอ่งของหนว่ยงานราชการ 

ธนาคารมีการจดัท าแผนฉกุเฉินด้านสภาพคล่องเพ่ือแจ้งเตือนและช่วยให้ผู้บริหารของธนาคารจดัการ
ได้อย่างมีประสิทธิผลในช่วงวิกฤตสภาพคล่องและภายใต้สภาวะตลาดท่ีไม่เอือ้อ านวย แผนดังกล่าว
ประกอบด้วยสององค์ประกอบส าคญั คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีม
ผู้ บริหารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management Team: FCMT) โดย EWS ได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารของธนาคาร เม่ือใดก็ตามท่ีอาจมีความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจะมีกรอบ
การวิเคราะห์ในการตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้องการเงินทนุและกลยทุธ์ใน
อนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดงักล่าวประกอบด้วยชุดตวัชีว้ัด (ท่ีมีการติดตามเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้) ท่ีน่าเช่ือถือ โดยสามารถส่งสญัญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมัน่คงของธนาคารได้  
การทดสอบสภาวะวิกฤตด้านตา่ง ๆ รวมถึงด้านสภาพคล่องของธนาคารจะด าเนินการทกุคร่ึงปี เพ่ือระบจุดุท่ีมี
ความเปราะบาง (Vulnerable Areas) ในพอร์ต และวดัผลกระทบทางการเงิน ซึง่จะชว่ยให้ผู้บริหารของธนาคาร
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สามารถด าเนินการแก้ไขล่วงหน้าได้ ธนาคารมีการจัดท าโมเดลสถานการณ์จ าลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ 
วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market-Wide Crisis: MWC) 
และกรณีรวมวิกฤต (Combined Crisis: CC) โดยสมมติฐานท่ีใช้ ได้แก่ อตัราการไหลออกของเงินฝาก อตัรา
เบิกใช้วงเงินภาระผูกพนั และส่วนลดมลูคา่ของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งได้จดัท าเป็นเอกสารและน าเสนอผล
การทดสอบต่อ ALCO และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบท่ีผ่านมาได้ชีใ้ห้เห็นว่า ธนาคารมีสภาพ
คลอ่งเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการสภาพคลอ่งภายใต้เง่ือนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตตา่ง ๆ 
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  7. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS 
 

ตารางท่ี 20 ข้อมูลคุณสมบัตท่ีิส าคัญของตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงินกองทุน 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน ISIN code: MYBPN1800035 ISIN code: MYBPN1900082 ISIN code: MYBPN2100039 
การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็น

สว่นของเจ้าของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทาง
การเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีท่ีมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบุ
คณุสมบตัิดงักลา่ว 

- - - 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เตม็จ านวน นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

7 จดัอยู่ในระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบั
ธนาคาร 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร 

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของ
ทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 

3,158 ล้านบาท 4,088 ล้านบาท 5,142 ล้านบาท 

9 มลูคา่ท่ีตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย) 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 29 มีนาคม 2561 8 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2564 

12 ตราสารทางการเงินท่ีไมม่ีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน
หรือมีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 29 มีนาคม 2571 6 กรกฎาคม 2572 12 กรกฎาคม 2574 

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
ก่อนได้รับการอนมุตัิจากผู้ก ากบัดแูลหรือไม ่

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและ
จ านวนเงินในการไถ่ถอน 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ สิทธิ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี ธนาคาร

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 29 มีนาคม 2566 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย / 
วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 8 
กรกฎาคม 2567 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 550 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 12 กรกฎาคม 2569 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 660 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) - - - 

 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอ่ืนใด 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (Fixed rate) 

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 5.20 ตอ่ปี ร้อยละ 4.15 ตอ่ปี ร้อยละ 3.90 ตอ่ปี 

19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper 

20 ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้หมด หรือ
บางสว่น หรือตามค าสัง่ท่ีได้รับ 

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ  

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ 

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อน
ก าหนดหรือไม ่เชน่ มีเง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน
ให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up) 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลง
สภาพท่ีธนาคาร / กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ 
(Conversion trigger) 

- - - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวน
หรือบางสว่น 

- - - 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ  
(Conversion rate) 

- - - 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทาง
การเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงิน
ท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ท่ีธนาคาร/กลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ 

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 

สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 

สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

Insurance Corporation (“PIDM”) 
ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

Insurance Corporation (“PIDM”) 
ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

Insurance Corporation (“PIDM”) 
ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

หรือบางสว่น หรือบางสว่น หรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชัว่คราว เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการ
ลดดงักลา่ว 

- - - 

34 สถานะของล าดบัการด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้
ระบปุระเภทของตราสารทางการเงินท่ีด้อยสิทธิกวา่) 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 21 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์    
Basel III (Transitional period) 

                หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
ยอด

คงเหลือ 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2564 

30 มิ.ย. 
2564 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 39,793 38,777 37,892 37,227  
1.  เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 39,793 38,777 37,892 37,227  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 17,411 17,411 17,411 17,411  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146 10,146 10,146  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 574 536 574 536  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 12,700 11,778 10,095 9,371  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,368 1,150 1,411 1,193  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน

อาคารชดุ 
1,858 1,341 1,858 1,341  

1.5.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน 
ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

(417) (131) (417) (131)  

1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (30) (17) (30) (17)  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) (43) - -  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (2,406) (2,244) (1,745) (1,431)  
1.6.1 ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
(85) (294) (59) (242)  

1.6.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (965) (891) (918) (836)  
1.6.3 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,356) (1,060) (769) (352)  

2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - - - -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,634 14,624 14,709 14,722  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,388 12,262 12,388 12,262  

2. เงินส ารองทัว่ไป  2,246 2,361 2,321 2,460  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  54,427 53,401 52,601 51,949  
1/ ตัง้แต ่1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมมี่ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
เน่ืองจากรายการ ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
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ตารางท่ี 22 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ 

ตารางท่ี 22.1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ* 

         หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2564 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย์    
1. เงินสด 818 818  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 9,456 9,456  
3. สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทนุ 
31,303 31,303  

4. สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 46,419 46,419  
5. เงินลงทนุสทุธิ 74,281 74,281  
6. เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    

6.1 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 222,041 222,041  
6.2 หกั รายได้รอตดับญัชี (10,147) (10,147)  
6.3 บวก ดอกเบีย้ค้างรับและรายได้ดอกเบีย้ทีย่งัไมถ่ึง

ก าหนดช าระ 
4,295 

 
4,295  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 216,189 216,189  
6.4 หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (8,340) (8,340)  

o สว่นท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  (2,246) A 1/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  (6,094)  
รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 207,849 207,849  

7. ภาระของลกูค้าจากการรับรอง - -  
8. ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,158 1,158  
9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,727 3,727  
10. สนิทรัพย์สทิธิการใช้สทุธิ 208 208  
11. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 965 965 B 
12. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,356 1,356 C 
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2564 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

13. เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 13,660 13,660  
14. ลกูหนีจ้ากการขายสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุและเงินลงทนุ 
5,806 5,806  

15. สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 1,508 1,508  
รวมสินทรัพย์ 398,514 398,514  
หนีส้นิ    

16. เงินรับฝาก 182,167 182,167  
17. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 55,397 55,397  
18. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 432 432  
19. หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทนุ 
17,744 17,744  

20. หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 42,708 42,708  
21. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 29,466 29,466  

o ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ  12,388 D 2/ 

o ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  17,078  
22. ภาระของธนาคารจากการรับรอง - -  
23. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 211 211  
24. ประมาณการหนีส้นิ 2,640 2,640  
25. หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี - -  
26. เงินรับหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 14,886 14,886  
27. เจ้าหนีจ้ากการซือ้สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุและเงินลงทนุ 
5,457 5,457  

28. หนีส้นิอื่น 4,003 4,003  
รวมหนีส้ิน 355,111 355,111  
ส่วนของเจ้าของ    

29. ทนุเรือนหุ้น    
29.1 ทนุจดทะเบียน -หุ้นสามญั 17,411 17,411  
29.2 ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 17,411 17,411 E 

30. สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146 F 
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2564 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

31. องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,101 1,101  
31.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,969 1,969  

o สว่นท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  1,858 G 3/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  111  
31.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน

ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

(417) (417) H 

31.3 ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

(85) (85) I 

31.4 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (30) (30) J 
31.5 เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสีย่งในกระแส

เงินสด 
105 105 K 

31.6 เงินส ารองส าหรับหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้วดั
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ
เนื่องมาจากความเสีย่งด้านเครดติ  

(441) (441) L 

32. สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของธนาคารใน
บริษัทยอ่ย 

(43) (43) M 

33. ก าไร (ขาดทนุ) สะสม    
33.1 จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 574 574 N 
33.2 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 14,214 14,214  

o ก าไร (ขาดทนุ) สทุธินบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  12,700 O 
o ก าไรสทุธิที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร  1,514  

รวมส่วนของเจ้าของ 43,403 43,403  
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 398,514 398,514  

*รายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะและงบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมม่ีความแตกต่าง 
1/เงินส ารองทัว่ไป (General provision) ตามเกณฑ์ TFRS 9 เฉพาะเงินส ารองส าหรับ perfoming และ under-performing สามารถน ามานบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ แต่ไมเ่กิน 
  ร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
2/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์ Basel III สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 ตารางท่ี 22.2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน 

                  หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2564 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลที่รายงานโดย 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 39,793  
1. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 39,793  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  17,411 E 
1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 F 
1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 574 N 
1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 12,700 O 
1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,075  

1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 1,858 G 
1.5.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุ (417) H 
1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (30) J 
1.5.4 เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 105 K 
1.5.5 เงินส ารองส าหรับหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งด้าน
เครดิต 

(441) L 

1.6 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) M 
1.7 รายการปรับออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 336 K & L 
1.8 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (2,406)  

1.8.1 ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน 

(85) I 

1.8.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (965) B 
1.8.3 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,356) C 

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,634  
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,388 D 
เงินส ารองทัว่ไป 2,246 A 
เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  54,427  
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ส่วนที่ 2: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 

ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 9/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การด ารง
สินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
ซึ่งอ้างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 
ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คลอ่งเป็นอตัราส่วนกบัประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ในแต่ละปี 
จนกระทัง่ครบร้อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคลอ่งแล้วนัน้ 

ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศปรับปรุงหลกัเกณฑ์ LCR เพิ่มเติม ตาม ธปท. ท่ี สนส. 
4/2563 เร่ือง หลกัเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ฉบบัท่ี 2) เพ่ือให้สอดคล้องกบัประเภทของคูส่ญัญาด้านเครดิต และประเภท
สินทรัพย์และภาระผกูพนัทางการเงินตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารอง ท่ีได้ปรับปรุงเชน่เดียวกนั 

เน่ืองจาก LCR เป็นหนึ่งในข้อมูลส าคญัท่ีผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถใช้ในการประเมินความเส่ียง
ด้านสภาพคลอ่งของธนาคารพาณิชย์ การเปิดเผยข้อมลู LCR จะชว่ยสนบัสนนุแนวทางการใช้กลไกตลาดในการ
ก ากับดแูล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารพาณิชย์และการก ากับดแูลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึน้และยกระดบัการเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกับสากล และเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และความเข้าใจ
ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิดเผยข้อมลู LCR อยา่งเตม็รูปแบบตามหลกัเกณฑ์ Liquidity 
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 2/2561 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูการ
ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio 
disclosure standards) ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมลูเฉพาะระดบัธนาคารเท่านัน้ 
และก าหนดความถ่ีในการเปิดเผยข้อมลูเป็นรายคร่ึงปีและรายปี ซึ่งมีผลบงัคบัให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูครัง้แรก 
โดยใช้ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน 2561 ส าหรับการเปิดเผยข้อมลูคร่ึงปีแรกบนเว็บไซด์ของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 



 
 

 
 82 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) จงึได้จดัท ารายงานการเปิดเผยข้อมลู LCR พร้อมทัง้ค าอธิบาย
เก่ียวกบัข้อมลู LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบด้วย  

(1) การด ารงอตัราสว่น LCR  

(2) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA)   

(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั (Total net cash outflows) 
 

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (LCR Ratio) 
หนว่ย: ล้านบาท 

 ไตรมาส 4/2564 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 4/2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้สิน้ (Total HQLA) 80,238 82,955  
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) 
51,934 

 
52,419  

(3) LCR (ร้อยละ) 155  159 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 100  100 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉลี่ยของแตล่ะไตรมาส 

 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

   หน่วย: ร้อยละ  

 2564 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 3 149 149 
ไตรมาส 4 155 159 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉลี่ยของแตล่ะไตรมาส 
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3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio 

ธนาคารได้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องท่ีมีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได้ (short-term severe liquidity stress) โดยก าหนดให้เร่ิมด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ใน
แตล่ะปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563 

 
 LCR =     สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) 

        ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั 
   ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 

 
LCR เฉล่ียของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 155  ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีร้อยละ 100 โดยค านวณจากคา่เฉล่ียของ LCR ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตลุาคม ร้อยละ 161.1 
เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 156.0 และเดือนธันวาคม ร้อยละ 146.7 ทัง้นี ้LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั 
ดงันี ้

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพดี สภาพคล่องสงู ความเส่ียงและความผนั
ผวนต ่า ไมต่ดิภาระผกูพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อยา่งรวดเร็วโดยมลูคา่ไมเ่ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
แม้ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทัง้นี ้สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลด
ด้วยอตัราสว่นลด (haircut) ท่ีเก่ียวข้อง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับ 80,238 ล้านบาท 
(ร้อยละ 92 เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ท่ี 1 ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล เงินสด และเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น) ซึ่งค านวณจากคา่เฉล่ียของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตลุาคม – เดือน
ธนัวาคม 2564 ทัง้นี ้ธนาคารได้มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพ่ือบริหารการกระจายตวัของ
การถือครองสินทรัพย์สภาพคลอ่ง 

2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 
30 วนัหกัด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วนั ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง ทัง้นี ้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  
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ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ออก สุท ธิ ใน  30 วันภายใ ต้
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง 

 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
ท่ีมีความรุนแรง 

 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลเข้าใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ ด้านสภาพ
คลอ่งท่ีมีความรุนแรง 

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมาส 4 ปี 2564
เท่ากบั 51,934 ล้านบาท ซึ่งค านวณจากคา่เฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนั
สิน้เดือนของเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้
ความส าคญัภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ ยืม
ของลูกค้า ซึ่งใช้อตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าสว่นใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี เงินฝากจากคูส่ญัญาคณุภาพ
ดี และตราสารหนีท่ี้จะครบก าหนด ซึง่ใช้อตัราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
นอกจากนี ้ธนาคารได้ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสทุธิ ( liquidity gap) และการกระจุก

ตวัของแหลง่เงิน (funding concentration) ในการจดัการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองมืออย่าง
ต่อเน่ือง โดยก าหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร สง่ผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจดัการด้านสภาพคลอ่งได้ดียิ่งขึน้ 

 
 


