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การเปิดเผยข้อมลูเกี"ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน  
ตามหลกัเกณฑ ์BASEL ll – Pillar 3 

ประจาํงวดธนัวาคม 2555 
 

บทนํา 

 
ธนาคารมุ่งที�จะใชห้ลกัการบรหิารความเสี�ยงที�มมีาตรฐาน เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผลประกอบการ

และฐานะการเงนิ และเพิ�มมลูค่ากจิการของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ทั *งนี*การบรหิาร และควบคุมความเสี�ยง
ของธนาคารไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื�อง เพื�อยดึเป็นหลกัปฏบิตัทิี�ดสีาํหรบัองคก์ร ธนาคารจะยอมรบัความเสี�ยงตราบ
เท่าที�พจิารณาเหน็ว่าคุม้ค่ากบัผลตอบแทนที�จะไดร้บั และอยู่ภายในระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้โดยหลกัการดงักล่าวนี*
ไดถู้กนําไปใชป้ฏบิตักิบับรษิทัในเครอืของธนาคารดว้ย 

 
นอกจากนี* การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํรงเงนิกองทุนและขอ้มลูความเสี�ยงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

ของธนาคาร ถอืว่าเป็นสว่นหนึ�งที�ธนาคารใหค้วามสาํคญั ธนาคารจงึไดม้กีารจดัทาํรายงานการเปิดเผยขอ้มลูขึ*นมา เพื�อ
ช่วยสนบัสนุนใหบุ้คคลภายนอกหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถใชข้อ้มลูประเมนิความเขม้แขง็ของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิไดเ้ป็นอย่างด ี
 

ขอบเขตการบงัคบัใช้ (Scope of application) 

 

การเปิดเผยขอ้มลูเกี!ยวกบัการดาํรงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ ์BASEL ll – Pillar 3 นี? ครอบคลุมถงึขอ้มลู
ระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร (Full Consolidation) ซึ!งประกอบดว้ย 

 

ชื!อ ประเภทธุรกจิ กลุ่ม 
สดัสว่นการถอื
หุน้ของธนาคาร 

1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสีจาํกดั เช่าซื?อ Solo Consol 99.99% 
2. บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั เช่าซื?อ Solo Consol 99.99% 
3. บรษิทั ซทีคีอลล ์จาํกดั ตดิตามทวงหนี?และเรยีกเกบ็หนี? Full Consol 99.99% 
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โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 
 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารมเีงนิกองทุนรวมทั ?งสิ?น 26,898 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงนิกองทุนชั ?นที! 1 
จาํนวน 17,038 ลา้นบาท และกองทุนชั ?นที! 2 จาํนวน 9,860 ลา้นบาท โดยในจาํนวนนี? เป็นตราสารที!ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอนุญาตใหธ้นาคารนบัเป็นเงนิกองทุนชั ?นที! 2 ไดแ้ก่ หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวจาํนวน 6,000 ลา้นบาท และหุน้
กูด้อ้ยสทิธทิี!มลีกัษณะคลา้ยทุน 2,500 ลา้นบาท ในขณะที!เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิรวมทั ?งสิ?นจาํนวน 26,925 
ลา้นบาท โดยที! Capital Adequacy Ratio: CAR โดยใชว้ธิกีารตามมาตรฐานและตามหลกัเกณฑข์อง Basel ll ของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอยู่ที!ระดบั 16.2% และ 16.3% ตามลาํดบั ซึ!งมจีาํนวนเงนิกองทุนสงูกว่าที!กฎหมาย
กาํหนดมากและมคีวามมั !นใจว่าเงนิกองทุนดงักล่าวมากเพยีงพอที!จะรองรบัความผนัผวนทางเศรษฐกจิหรอืเหตุการณ์ที!
อาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธนาคารไดเ้ป็นอย่างด ี

 
 

โครงสรา้งเงินกองทุน (Capital Structure) 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555 งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555

1.เงินกองทุนชั 4นที" 1 17,061                        12,014                        17,038                      11,902                      

   1.1 ทุนชําระแล้ว 10,542                  8,158                    10,542                8,158                  

   1.2 ส่วนเกนิ (ตํ�ากว่า) มูลค่าหุ้น (สุทธ)ิ 3,868                    1,483                    3,868                  1,483                  

   1.3  เงนิสํารองตามกฎหมาย 188                       171                       188                     171                     

   1.4  กําไร (ขาดทุน) สะสม 2,463                    2,114                    2,440                  2,090                  

   1.5 ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย -                       88                        -                     -                     

2.เงินกองทุนชั 4นที" 2 9,864                           6,767                           9,860                        6,758                        

   2.1 เงนิกองทุนช ั *นท ี� 2 ก่อนรายการหกั 9,864                    6,767                    9,860                  6,758                  

3.เงินกองทุนทั 4งสิ4นตามกฎหมาย 26,925                        18,781                        26,898                      18,660                      

   3.1 เงนิกองทุนท ั *งสิ*นก่อนรายการหกั 26,925                  18,781                  26,898                18,660                

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม
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ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

 
ธนาคารมกีารคาํนวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิตามหลกัเกณฑ ์Basel ll ที�

ครอบคลุมความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) และความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร 
(Operational Risk) ซึ�งธนาคารไดม้กีารกาํหนดวธิกีารดาํรงเงนิกองทุนรองรบัความเสี�ยงในแต่ละดา้นของธนาคารและ
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิดงันี* 
 

ประเภทความเสี"ยง วิธีการดาํรงเงินกองทุน 

1. ความเสี�ยงดา้นเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเสี�ยงดา้นตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร Basic Indicator Approach (BIA) 
 
 ทั *งนี* ธนาคารมแีผนที�จะปรบัเปลี�ยนวธิกีารดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบัความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารจากวธิ ีBasic 
Indicator Approach เป็นวธิ ีStandardised Approach (SA-OR) ในอนาคต สาํหรบัการดาํรงเงนิกองทุนรองรบัความ
เสี�ยงดา้นเครดติดว้ยวธิ ีIRB ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทยในอนาคต ธนาคารตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
เงื�อนไขของระยะเวลาการจดัเกบ็ขอ้มลูที�นํามาใชส้าํหรบัการคาํนวณดว้ยวธินีี* ซึ�งธนาคารจะพจิารณาเปรยีบเทยีบถงึผลดี
และผลเสยีของการคาํนวณเงนิกองทุนดว้ยวธิ ีIRB ในอนาคตอกีครั *งหนึ�ง  
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มูลค่าเงินกองทุนขั 4นตํ"าที"ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี"ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัยโ์ดยวิธี SA 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสินทรพัย์เสี"ยง งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555 งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555

  ลกูหนี4ที"ไม่ด้อยคุณภาพ

   1.ลูกหนี*ภาครฐับาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื�อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*ภาครฐับาล 1                          -                                                 1                          -   

   2.ลูกหนี*สถาบันการเงนิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั

และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*

สถาบันการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 444                      274                                            444                       260 

   3.ลูกหนี*ธุรกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ

 รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*ธุรกจิ

เอกชน 8,540                    7,683                                        9,409 8,476                    

   4.ลูกหนี*รายย่อย 1,891                    1,804                                        1,166 1,104                    

   5.สินเช ื�อเพื�อท ี�อยู่อาศยั 767                      651                                            767 651                      

   6.สินทรพัย์อื�น 646                      660                                            703 784                      

 ลกูหนี4ด้อยคุณภาพ 300                      289                                            296 285                      

 รวมมูลค่าเงินกองทุนขั 4นตํ"าที"ต้องดาํรง 12,589                        11,361                        12,786                        11,560                        

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม

 

 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิมอีตัราสว่นเงนิกองทุนทั *งสิ*นต่อสนิทรพัย์
เสี�ยง 16.2% และ 16.3% ตามลาํดบั และมอีตัราสว่นเงนิกองทุนชั *นที� 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง 10.3% ของทั *งระดบัธนาคาร
และกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ   ซึ�งสงูกว่าอตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุนที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

 
 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั 4งสิ4นต่อสินทรพัยเ์สี"ยง และอตัราส่วนเงินกองทุนชั 4นที" 1 ต่อสินทรพัยเ์สี"ยง  
 

อัตราส่วน งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555 งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555

 1.เงนิกองทุนท ั *งสิ*น ต่อ สินทรพัย์เสี�ยง 16.3% 12.6% 16.2% 12.4%
 2.เงนิกองทุนช ั *นท ี� 1 ต่อ สินทรพัย์เสี�ยง 10.3% 8.0% 10.3% 7.9%

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม
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ข้อมลูที"เกี"ยวข้องกบักระบวนการบริหารความเสี"ยงและการประเมินความเสี"ยงด้านต่างๆ 

(Risk exposure and assessment) 
 

กระบวนการบริหารความเสี"ยง 

 
 

ธนาคารมุ่งที�จะใชห้ลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล เพื�อใหธ้นาคารมผีลประกอบการทาง
การเงนิที�มั �นคงน่าเชื�อถอืและยั �งยนื ใหค้วามสาํคญัอย่างยิ�งในการดาํเนินการตามกฎระเบยีบของหน่วยงานที�กาํกบัดแูล 
และไดป้ลกูฝงัวฒันธรรมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขึ*นภายในองคก์รดว้ยมาตรการต่างๆ เช่น การแต่งตั *งเจา้หน้าที�กาํกบั
การปฏบิตังิาน (Designated Compliance Officers -DCOs) ประจาํแต่ละหน่วยงานเพื�อใหส้ามารถบรหิารจดัการและลด
ความเสี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
การประกอบธุรกจิธนาคารตอ้งเผชญิกบัความเสี�ยงหลกัๆ 5 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) 
ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร 
(Operational Risk) และความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ธนาคารมกีระบวนการบรหิารความเสี�ยงซึ�ง
ประกอบดว้ยการระบุความเสี�ยง การวดัความเสี�ยง การกาํกบัตดิตามความเสี�ยง และการจดัการความเสี�ยงดว้ยระบบการ
บรหิารความเสี�ยงที�แขง็แกร่ง โดยมหีลกัการที�ว่าผลตอบแทนตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�ธนาคารรบัได ้
คณะกรรมการธนาคารไดแ้ต่งตั *งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ�ง
ประกอบดว้ยผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ ทาํหน้าที�ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบรหิารความเสี�ยง เพื�อให้
คณะกรรมการธนาคารพจิารณา รวมทั *งกาํหนดโครงสรา้งการกาํกบัดแูลในดา้นนี* เพื�อใหค้วามเสี�ยงดา้นต่างๆ มกีาร
บรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และมกีระบวนการพจิารณาตดัสนิใจที�โปร่งใส ทั *งนี* ธนาคารมสีาย
บรหิารความเสี�ยงทาํหน้าที�พฒันาและดาํเนินการตามนโยบาย กลยุทธแ์ละวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยงภายใน
ธนาคารที�เหมาะสม สายบรหิารความเสี�ยงทาํหน้าที�สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงและ
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อ ตลอดจนช่วยฝา่ยจดัการในการบรหิารความเสี�ยงที�เกดิขึ*นในการดาํเนินธุรกจิ สายบรหิาร
ความเสี�ยงเป็นหน่วยงานอสิระจากหน่วยงานธุรกจิอื�นๆ ที�มธีุรกรรมหรอืกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง 
 

โครงสรา้งและหน้าที"ความรบัผิดชอบของหน่วยงานที"เกี"ยวข้องกบัการบริหารความเสี"ยง 

 
ธนาคารมสีายงานบรหิารความเสี�ยงที�ทาํหน้าที�ดแูลเฉพาะเกี�ยวกบังานบรหิารความเสี�ยง  โดยแบ่งเป็น

กลุ่มงานย่อยๆ ที�สาํคญั 4 กลุ่ม คอื 
 

1. ดา้นบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติและปฏบิตักิาร และทมีบรหิารความเสี�ยงดา้นตลาด มหีน้าที�
หลกัที�สาํคญั คอื จดัทาํนโยบายการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม กาํหนดแนวทางการ
ปฏบิตังิาน กาํหนดเพดานความเสี�ยง พฒันาแบบจาํลองสาํหรบัวดัความเสี�ยง การควบคุม 
ตดิตาม และรายงานขอ้มลูความเสี�ยงในภาพรวม รวมถงึการเป็นที�ปรกึษาในการบรหิารความ
เสี�ยงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

2. ทมีนโยบายความเสี�ยงและบรหิารความเสี�ยงกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ มหีน้าที�ในการจดัทาํ
นโยบายเกี�ยวกบัการใหส้นิเชื�อ และกาํกบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารใหป้ฏบิตัิ
ตามนโยบายของธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรฐัที�กาํกบัธุรกจินั *นๆ 
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3. ทมีกลั �นกรองสนิเชื�อ มหีน้าที�วเิคราะหค์วามเสี�ยงของลกูหนี*รายตวั พรอ้มทั *งเสนอแนะความ
คดิเหน็ที�จะลดความเสี�ยง ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อ 

4. สาํนกัวจิยั มหีน้าที�นําเสนอความคดิเหน็ในเชงิวชิาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการนําขอ้มลู
เหล่านั *นไปใชป้ระโยชน์ในเชงิธุรกจิ 

 
โครงสรา้งสายบริหารความเสี"ยง 

 

 
 

 
ในการกาํกบัดแูลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิใหป้ฏบิตัติามนโยบายความเสี�ยงตามแนวทางที�ธนาคารกาํหนดนั *น 

หน่วยงานของธนาคารที�รบัผดิชอบในดา้นความเสี�ยงนั *นๆ จะเป็นผูด้แูลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิดว้ย โดยทมีนโยบายความ
เสี�ยงและบรหิารความเสี�ยงกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ มหีน้าที�ในการประสานงานและตดิตามเพื�อใหก้ารบรหิารความเสี�ยงใน
เรื�องต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 
 

 

การประเมินความเสี"ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

 

ความเสี"ยงด้านกลยุทธ ์
 

การกาํหนดและการปฏบิตัติามแผนกลยุทธ ์และแผนการดาํเนินงานที�ไมถู่กตอ้งหรอืเหมาะสมจะสง่ผลต่อรายได ้
เงนิกองทุน และโอกาสในการประสบความสาํเรจ็ของธุรกจิธนาคารได ้การบรหิารและลดความเสี�ยงดา้นกลยุทธเ์ป็นปจัจยั
ที�ธนาคารใหค้วามสาํคญัอย่างยิ�งมาโดยตลอด จงึกาํหนดใหม้กีารจดัทาํแผนกลยทุธแ์ละแผนธุรกจิประจาํปี โดยมี
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมกบัสายบรหิารความเสี�ยงในการพจิารณากลั �นกรองอย่างถี�ถว้น มกีารทาํ SWOT Analysis 

อย่างรดักุมเพื�อใหม้ั �นใจว่าแผนและเป้าหมายธุรกจิสามารถบรรลุผลสาํเรจ็ได ้ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการธนาคาร
มสีว่นร่วมในกระบวนการกาํหนดแผนและเป้าหมายอย่างใกลช้ดิ นอกจากนั *นหลงัจากที�ไดเ้ริ�มมกีารดาํเนินการตามแผน
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการคณะต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะมกีารตดิตามและทบทวนผลการดาํเนินการอย่างสมํ�า
เสมอ โดยเปรยีบเทยีบกบัแผนและเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

 
ความเสี�ยงดา้นกลยทุธท์ี�สาํคญัๆ สรุปไดด้งันี* 
 
1.   ความเสี�ยงจากโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารจดัการไม่เหมาะสม 
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ธนาคารตระหนกัดวี่าโครงสรา้งองคก์รที�เหมาะสมเป็นกลไกสาํคญัที�ชว่ยสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ธนาคารจงึจดัตั *งคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ใหท้าํหน้าที�และรบัผดิชอบงาน
ต่างๆ ตามที�กาํหนด โดยมกีระบวนการซึ�งตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอาํนาจตามหลกัการกาํกบัดแูลและ
การปฏบิตังิานที�ดอีนัจะทาํใหก้ารทาํธุรกรรมต่างๆ มคีวามถูกตอ้งเที�ยงตรงและการดาํเนินการตามแผนธุรกจิ
เป็นไปอย่างราบรื�น 
 
2.  ความเสี�ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิและภาวะการแขง่ขนั 
 
ภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนัเป็นปจัจยัภายนอกที�ธนาคารตอ้งตดิตามอยู่เสมอ การดาํเนินการตามแผนธุรกจิ
ภายใตส้ภาวการณ์ภายนอกที�ไม่เอื*ออาํนวยอาจทาํใหธ้นาคารมผีลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�ตั *งไว ้
ดงันั *น เพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าว สาํนกัวจิยัร่วมกบัดา้นกลยุทธจ์ะมกีารตดิตามและวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและ
สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัอย่างใกลช้ดิโดยเฉพาะการวเิคราะหแ์ละประเมนิธนาคารคู่แขง่อยา่งสมํ�าเสมอ 
โดยจะมกีารรายงานผลวจิยัเชงิกลยุทธแ์ละขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการคณะต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อพจิารณา
ดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป 
 
3.  ความเสี�ยงจากความไม่เพยีงพอของเงนิกองทุน 
 
ความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นสว่นประกอบที�สาํคญัอย่างยิ�งของกลไกในการลดความเสี�ยง และการบรหิาร
ความเสี�ยง ซึ�งไดแ้ก่ การรกัษาเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอทั *งในสภาวะปกตแิละสภาวะวกิฤต (Extreme but plausible 

events) จากผลการทดสอบสภาวะวกิฤต (StressTest) โดยธนาคารไดก้าํหนดแผนการบรหิารจดัการเงนิกองทุน 
ตลอดจนแผนปฏบิตักิารในการรกัษาระดบัเงนิกองทุนของธนาคารใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด หนึ�งใน
เครื�องมอืที�ธนาคารใชค้อื CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio Trigger) ซึ�งสายกลยุทธแ์ละการเงนิร่วมกบัสาย
บรหิารความเสี�ยงใชเ้ป็นสญัญาณเตอืนล่วงหน้าในการตดิตามและรกัษาระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

 
 
ความเสี"ยงด้านเครดิต 
 

ความเสี�ยงดา้นเครดติเป็นความเสี�ยงที�เกดิจากการที�ลกูคา้หรอืคูส่ญัญาไมย่นิยอม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามภาระหรอืพนัธะที�มต่ีอธนาคารตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเงนิกูห้รอืสญัญาผกูพนัอื�นๆ ความเสี�ยงดา้นเครดติอาจสง่ผลให้
คุณภาพของสนิเชื�อธนาคารดอ้ยลง ซึ�งจะสง่ผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรและระดบัเงนิกองทุน การบรหิารความ
เสี�ยงดา้นเครดติมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื�อเสรมิสรา้งมลูค่าแก่ผูถ้อืหุน้ โดยรายไดท้ี�ไดร้บัจะตอ้งสอดคลอ้งและคุม้ค่ากบัระดบั
ความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้ทั *งนี* ภายใตน้โยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติ ธนาคารไดจ้ดัใหม้กีระบวนการบรหิารจดัการ
ความเสี�ยง เทคนิคการวดัความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง ตลอดจนมกีารตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการ
กาํหนดหน้าที�อย่างชดัเจน ระหว่างผูท้าํหน้าที�ดา้นการตลาด ผูว้เิคราะหส์นิเชื�อ ผูป้ระเมนิสนิเชื�อ ผูอ้นุมตัสินิเชื�อ และ
ผูบ้รหิารจดัการความเสี�ยง 

 
ธนาคารไดพ้ฒันาและใชเ้ครื�องมอืในการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติที�เหมาะสมกบัประเภทของลกูคา้ 

เช่น เครื�องมอืจดัระดบัความเสี�ยง (Risk Grading Tool) ซึ�งพฒันาและใชส้าํหรบัลกูคา้บรรษทัธุรกจิหรอืลกูคา้ขนาดใหญ่ 
เครื�องมอืกลั �นกรองและประเมนิความเสี�ยง (SMEs  Rating) สาํหรบัลกูคา้ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และระบบ
ประเมนิโดยใชค้ะแนน (Credit Scoring) สาํหรบัลกูคา้รายย่อยทั *งสนิเชื�อไม่มหีลกัประกนัและสนิเชื�อมหีลกัประกนั ใน
ขณะเดยีวกนั กรอบและวธิปีฏบิตักิารเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงสาํหรบัธนาคารและบรษิทัยอ่ยซึ�งเริ�มดาํเนินการ
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ระหว่างปี 2552-2554 จะยงัคงมกีารดาํเนินการต่อไปในปี 2555 เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนื�องและ
สอดคลอ้งกบัโยบายการบรหิารความเสี�ยงของธนาคารและกลุ่มซไีอเอม็บ ี(CIMB Group) 

 
ความเสี�ยงจากหนี*ดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นความเสี�ยงที�สาํคญัที�กระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรและ

ความเพยีงพอของเงนิกองทุนของธนาคาร ดงันั *น  ธนาคารจงึใหค้วามสาํคญักบัการตดิตามและจดัการ NPL อย่างใกลช้ดิ
และระมดัระวงั และมกีารตั *งสาํรองค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสญูอย่างเพยีงพอ นอกจากนี* ธนาคารมกีารตดิตามดแูลและบรหิาร
จดัการลกูคา้ที�มปีญัหาในเชงิรุกเพื�อเป็นมาตรการป้องกนัไม่ใหส้นิเชื�อดอ้ยคุณภาพลง สาํหรบัการบรหิารความเสี�ยงดา้น
เครดติระดบั Portfolio นั *น ธนาคารตระหนกัถงึความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของสนิเชื�อ โดยมกีารกาํหนดเพดานความ
เสี�ยง (Risk Limits) ในระดบัที�เหมาะสม เช่น เพดานความเสี�ยงในระดบัประเทศ เพดานความเสี�ยงในการใหเ้งนิกูย้มื 
เพดานความเสี�ยงประเภทธุรกจิ เป็นตน้ 

 
นอกจากนี* ธนาคารยงัไดม้กีารกาํหนดนโยบายและกระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงดา้นเครดติ เพื�อ

ช่วยในการป้องกนัหรอืลดความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ*นในอนาคต ซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี* 
 
 

• การปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต 

 
ธนาคารมนีโยบายการใหส้นิเชื�อโดยใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการชาํระหนี* โดยพจิารณากระแส

เงนิสดจากการดาํเนินงานของลกูคา้ ซึ�งเป็นแหล่งรายไดห้ลกัที�จะมาชาํระหนี* แต่ธนาคารกใ็หค้วามสาํคญัต่อหลกัประกนั
ที�จะมาคํ*าประกนัการกูย้มืดว้ย เพื�อเป็นแหล่งรองของการชาํระหนี*และช่วยบรรเทาความเสยีหายของธนาคารในกรณีที�
ลกูคา้ผดินดัชาํระหนี* สาํหรบัทรพัยส์นิที�ธนาคารจะพจิารณารบัไวเ้ป็นหลกัประกนัสว่นใหญ่จะประกอบดว้ย เงนิฝาก 
พนัธบตัรรฐับาล ตราสารหนี* ตราสารทุน ที�ดนิสิ�งปลกูสรา้ง เป็นตน้ โดยพจิารณามลูค่าหลกัประกนัและสดัสว่นของวงเงนิ
ต่อมลูค่าหลกัประกนัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงของการใหส้นิเชื�อ นอกจากนี*ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการประเมนิ
ราคาและตรีาคาหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสี�ยงอย่างมปีระสทิธผิล และอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยหลกัประกนัที�ธนาคารรบัไวจ้ะตอ้งมกีารประเมนิราคาและความถี�ในการประเมนิจะตอ้ง
เป็นไปตามนโยบายที�ธนาคารกาํหนดไว ้

 
สาํหรบัการปรบัลดความเสี�ยงดา้นเครดติเพื�อใชใ้นการคาํนวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของธนาคาร ไดแ้ก่ 

 
- หลกัประกนัทางการเงนิ ธนาคารไดม้กีารนําหลกัประกนัทางการเงนิมาใชใันการปรบัลดความเสี�ยง

ดา้นเครดติ เช่น เงนิสด เงนิฝาก พนัธบตัร ตั Uวเงนิคลงั เป็นตน้ โดยธนาคารเลอืกใชก้ารปรบัลดความ
เสี�ยงดา้นเครดติดว้ยหลกัประกนัทางการเงนิโดยวธิ ี Simple 

- การหกักลบหนี*ในงบดุล ธนาคารมสีญัญาเงนิกูม้าตรฐาน ที�ธนาคารสามารถใชห้กักลบหนี* กบัเงนิฝาก
ของคู่สญัญารายเดยีวกนั และยงัใช ้Global Master Repurchase Agreement กบัการทาํธุรกรรม 
Repo-style transaction กบัคู่คา้ประเภทสถาบนัทุกราย 

  



 
 

 9 

- การคํ*าประกนั และอนุพนัธด์า้นเครดติ ธนาคารใชป้ระโยชน์จากผูค้ํ*าประกนัในการปรบัลดความเสี�ยง
ดา้นเครดติ ในกรณีที�ผูค้ํ*าประกนัเป็นรฐับาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรฐั สถาบนัการเงนิที�มี
นํ*าหนกัความเสี�ยงตํ�ากว่าลกูหนี* โดยสาํหรบัผูค้ํ*าประกนัที�เป็นนิตบิุคคล และบุคคลคํ*าประกนั ซึ�งมอียู่
เป็นจาํนวนมาก ธนาคารไม่ไดนํ้ามาใชใ้นการปรบัลดความเสี�ยงดา้นเครดติ เนื�องจากธนาคารได้
กาํหนดใหนํ้*าหนกัความเสี�ยงของลกูหนี*ธุรกจิเอกชนทุกรายเท่ากบั 100% ตามที�ธนาคารไดร้บัอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
• นโยบายการควบคมุดแูล และการติดตามลูกหนี4 

 
ธนาคารไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิานในการตดิตามหนี*ที�มปีญัหาและหนี*ที�มแีนวโน้มที�จะมปีญัหา

อย่างใกลช้ดิ เพื�อสามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และเพื�อใหก้ารปฏบิตังิานในเรื�องการตดิตาม
หนี*ที�มปีญัหาเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ปจัจุบนัธนาคารมกีารตดิตามลกูหนี*ตั *งแต่เริ�มมสีญัญาณที�จะมปีญัหา คอืลกูหนี*กลุ่ม
Watch-list ลกูหนี*จดัชั *นกล่าวถงึเป็นพเิศษ (Special Mention) ทั *งเกณฑค์า้งชาํระและเกณฑคุ์ณภาพ (นอกเหนือจากการ
จดัชั *นลกูหนี*ตามเกณฑค์า้งชาํระที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดแลว้ ธนาคารยงัมกีารจดัชั *นหนี*ตามเกณฑคุ์ณภาพ 
(Qualitative Criteria) ในแต่ละชั *นหนี*ดว้ย   โดยธนาคารกาํหนดใหม้กีารจดัทาํรายงาน Pre-NPL Monitoring เพื�อตดิตาม
ลกูหนี*กลุ่มนี*อย่างใกลช้ดิ สาํหรบัลกูหนี*กลุ่ม NPL (ลกูหนี*จดัชั *นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสญู) จะมกีารจดัทาํ
รายงาน NPL Management Report ทุกเดอืน ซึ�งทั *งรายงาน Pre-NPL Monitoring Report และ NPL Management 
Report ตอ้งนําเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูใหร้บัทราบและกาํหนดทศิทางดาํเนินการ  
 

จากการควบคุมและตดิตามลกูหนี*ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวจะช่วยใหธ้นาคารสามารถแกไ้ขหนี*ที�มปีญัหาได้
ทนัท่วงท ีซึ�งเป็นการลดความเสี�ยงของธนาคาร และธนาคารจะชว่ยเหลอืลกูหนี*ผ่านกระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี*ใน
กรณีจาํเป็น 

 
สาํหรบัลกูคา้รายย่อยของธนาคารจะเริ�มตดิตามใหม้กีารชาํระหนี*ที�คา้งชาํระตั *งแต่ 5 วนัขึ*นไปโดยสง่มอบให้

บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัลกูของธนาคารเป็นผูด้าํเนินการโดยกาํหนดวธิปีฏบิตัอิยา่งชดัเจนในแต่ละช่วงเวลา
คา้งชาํระ เช่น ในช่วงคา้งชาํระไม่เกนิ 60 วนัและถา้ลกูคา้ตอ้งการปรบัโครงสรา้งหนี* ภายใตเ้งื�อนไขที�เหน็ชอบร่วมกนั ก็
จะทาํการปรบัโครงสรา้งหนี*กบัลกูคา้รายนั *น แต่ถา้ไม่สามารถดาํเนินการใดๆ ไดภ้ายใน 90 วนั จะสง่ใหบ้รษิทัภายนอกที�
มคีวามเชี�ยวชาญในการตดิตามหนี*ต่อไป  และเมื�อมกีารคา้งชาํระครบ 180 วนัจะสง่คนืธนาคารเพื�อธนาคารจะสง่ต่อให้
บรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์าทร จาํกดัเพื�อดาํเนินการตามทวงถามหนี*/ปรบัโครงสรา้งหนี*ต่อไป 

 
สาํหรบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิที�ทาํธุรกจิเกี�ยวกบัการใหส้นิเชื�อประกอบดว้ย 2 บรษิทั คอื  
 
1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จาํกดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซื*อรถยนต ์ บรษิทัมกีารจดัทาํระเบยีบปฏบิตัิ

เรื�อง การเรยีกเกบ็เงนิ และวธิกีารปฏบิตังิานในการเรยีกเกบ็เงนิสาํหรบัลกูหนี*ที�มสีถานะคา้งชาํระ  
1-60 วนั และระเบยีบปฏบิตัเิรื�อง การตดิตามและเร่งรดัหนี* สาํหรบัลกูหนี*ที�คา้งชาํระเกนิกว่า  60 วนั 
เพื�อใหก้ารเกบ็ตดิตามหนี*เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในการตดิตามหนี* กรณีคา้งชาํระ 1- 60 วนั บรษิทัจะใชว้ธิโีทรศพัทท์วงถามไปยงัลกูหนี* หากตดิต่อ
ไม่ไดจ้ะตดิต่อไปยงัผูค้ํ*าประกนัใหช้ว่ยตดิต่อลกูหนี* หากยงัไม่สามารถตดิต่อได ้จะสง่เจา้หน้าที�ลง
พื*นที�ตามที�อยู่ที�ลกูหนี*แจง้ไว ้การตดิต่อลกูหนี*ในแต่ละครั *งจะทาํการบนัทกึรายงานการตดิต่อลกูหนี*ลง
ในระบบปฏบิตักิารเช่าซื*อ  เมื�อลกูหนี*คา้งชาํระเกนิกว่า 60 วนั จะจดัทาํหนงัสอืใหช้าํระเงนิค่าเช่าซื*อที�



 
 

 10

คา้งชาํระ พรอ้มกบัทาํการทวงถามทางโทรศพัทต่์อลกูหนี*และผูค้ํ*าประกนัพรอ้มกบัทาํการบนัทกึ
รายงานการตดิต่อลกูหนี*ลงในระบบปฏบิตักิารเช่าซื*อ หากตดิต่อลกูหนี*ไม่ได ้บรษิทัจะสง่เจา้หน้าที�ลง
พื*นที�เพื�อตดิตามทวงถามอกีครั *ง พรอ้มกบัทาํหนงัสอืใหช้าํระหนี*และบอกเลกิสญัญาเช่าซื*อไปยงัลกูหนี*
และผูค้ํ*าประกนั ในกรณีที�ตดิตามพบ จะเจรจาใหล้กูหนี*ชาํระค่างวดและค่าใชจ้่ายต่างๆ ที�คา้งชาํระ 
หากลกูหนี*ไม่สามารถชาํระหนี*ได ้จะดาํเนินการยดึรถและปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดต่อไป หาก
ตดิต่อไมพ่บ และมกีารคา้งชาํระเกนิ 180 วนั บรษิทัจะดาํเนินการทางกฎหมายต่อลกูหนี*และผูค้ํ*า
ประกนัต่อไป 

2. บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซื?อรถจกัรยานยนต ์ มกีารจดัทาํระเบยีบปฏบิตัเิรื!องการ
ตดิตามหนี?และการบอกเลกิสญัญาเพื!อใหก้ารเกบ็ตดิตามหนี?เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจะเริ!ม
โทรศพัทเ์จรจาทวงถามลกูหนี?และผูค้ํ?าประกนัเมื!อมกีารผดินดัชาํระเกนิกว่า  3 วนัขึ?นไป และเมื!อมกีาร
คา้งชาํระ 1 และ 2 งวดจะออกจดหมายเตอืนใหช้าํระหนี? พรอ้มทั ?งใหเ้จา้หน้าที!ออกตดิตามตามที�อยู่ที�
ลกูหนี*แจง้ไว ้ และเมื!อคา้งชาํระ 3 งวดจะจดัทาํหนงัสอืบอกเลกิสญัญา พรอ้มทั ?งดาํเนินการยดึรถและ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี!กาํหนดต่อไป 

 
 

• นโยบายการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี4  
 

ธนาคารมนีโยบายที�จะดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี*ใหแ้ก่ลกูหนี*ที�ใหค้วามร่วมมอื มศีกัยภาพและ
แนวโน้มสามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขที�ตกลงกนัใหม่ได ้ทั *งนี*เพื�อใหธ้นาคารและลกูหนี*ไดร้บัประโยชน์จากการปรบัปรุง
โครงสรา้งหนี*ร่วมกนั กล่าวคอื ธนาคารมโีอกาสไดร้บัชาํระหนี*คนืสงูสดุ หรอืมสีว่นสญูเสยีตํ�าสดุ ในขณะที�ลกูหนี*จะยงัคง
สามารถดาํเนินธุรกจิต่อไป แต่อาจตอ้งรบัความสญูเสยีบางสว่นของตนดว้ย โดยธนาคารจะดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้ง
หนี*ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมใิหเ้ป็นการหลกีเลี�ยงการจดัชั *นหนี* การกนัเงนิสาํรอง 
และหลกีเลี�ยงหลกัเกณฑก์ารระงบัรบัรูด้อกเบี*ยคา้งรบัเป็นรายได ้

 
ธนาคารพจิารณาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี*ทั *งที�เป็นหนี*ทั �วไปและหนี*มปีญัหา โดยธนาคารจะถอืปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑข์ั *นตอนวธิกีารที�ไดก้าํหนดไวส้าํหรบักระบวนการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี* ซึ�งครอบคลุมถงึการวเิคราะหล์กูหนี* 
การอนุมตั ิการจดัทาํเอกสารสญัญา การตดิตามและประเมนิผล ซึ�งการปฏบิตัดิงักล่าวสามารถตรวจสอบควบคุมได ้และ
สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทางการและของธนาคาร 

 
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการและประสานงานในการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี*แลว้ บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายใหส้ถาบนัการเงนิอื�นหรอืบุคคลที�สามที�เป็นผูช้าํนาญการ
เฉพาะ ซึ�งไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิที�ปรกึษาทางการเงนิ หรอืเป็นบรษิทัที�ปรกึษาทางการเงนิที�มชีื�อเสยีงและ
ประสบการณ์ ทาํการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี*แทนธนาคารได ้โดยเงื�อนไขปรบัปรุงโครงสรา้งหนี*จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อ หรอืคณะกรรมการธนาคาร หรอืผูม้อีาํนาจอนุมตัติามคาํสั �งของธนาคาร 
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• แนวทางที"ใช้ในการคาํนวณ General Provision และ Specific Provision 

 
ธนาคารกาํหนดใหม้กีารจดัชั *นสนิทรพัยท์ั *งปจัจยัเชงิปรมิาณ (Quantitative หรอื Aging) คอื พจิารณา

ระยะเวลาที�คา้งชาํระ และปจัจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative) คอื พจิารณาปจัจยัต่างๆ ที�จะมผีลต่อความสามารถในการชาํระ
หนี* โดยจะพจิารณาจดัชั *นตามชั *นที�ดอ้ยกว่าระหว่างการจดัชั *นเชงิปรมิาณกบัการจดัชั *นเชงิคุณภาพ 

 
สาํหรบัลกูหนี*ที�จดัชั *นปกต ิ(รวมลกูหนี*ที�ผ่านการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี*และชาํระเป็นปกตติามเงื�อนไข) และ

ลกูหนี*จดัชั *นกล่าวถงึเป็นพเิศษ ธนาคารกนัสาํรองในอตัรารอ้ยละ 1 และ 2 ตามลาํดบัของยอดหนี*เงนิตน้คงคา้ง (ไม่รวม
ดอกเบี*ย) หลงัหกัมลูค่าหลกัประกนัตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํหรบัลกูหนี*ดอ้ย
คุณภาพ (จดัชั *นหนี*ตํ�ากว่ามาตรฐาน หรอืดอ้ยกว่า) ธนาคารไดก้นัเงนิสาํรองในอตัรารอ้ยละ 100 สาํหรบัสว่นต่างระหว่าง
ยอดหนี*ตามบญัชกีบัมลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัจากลกูหนี* หรอืมลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดที�
คาดว่าจะไดร้บัจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี*ยคดิลดและระยะเวลาที�คาดว่าจะจาํหน่ายหลกัประกนัได้
ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย การตดัจาํหน่ายลกูหนี*เป็นหนี*สญูและหนี*สญูที�ไดร้บัคนืจะนําไปลดหรอืเพิ�ม
ยอดค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสญู 

 
สาํหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิที�ดาํเนินธุรกจิเช่าซื*อคอืบรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จาํกดั และบรษิทั 

เวลิดล์สี จาํกดั การจดัชั *นหนี*จะจดัตามระยะเวลาที�คา้งชาํระตามหลกัเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดเป็นหลกั 
อย่างไรกต็าม หากพบว่ามขีอ้มลูที!พสิจูน์ไดว้่าลกูหนี?จะมปีญัหาในการชาํระหนี?  จะดาํเนินการจดัชั ?นหนี?ตามเกณฑ์
คุณภาพทนัท ี
 

 

• คาํจาํกดัความของการผิดนัดชาํระหนี4 และการด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการผดินดัชาํระหนี* โดยธนาคารพจิารณาจาก
ลกูหนี* NPL ที�ผดินดัชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบี*ยเกนิกาํหนด 3 เดอืนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ  

 
สาํหรบัการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ธนาคารกาํหนดนิยามไวห้ลากหลายประเภท ซึ�งขึ*นอยู่กบัประเภทของ

สนิทรพัย ์โดยสามารถแบ่งออกตามแต่ละประเภทไดด้งันี* 
 
เงนิใหส้นิเชื�อ : ธนาคารใชก้ารประมาณสาํรองหนี*สญูที�คาดว่าจะเกดิขึ*นจากเงนิใหส้นิเชื�อเมื�อลกูหนี*มปีญัหา

ในการจ่ายชาํระคนืหนี*เงนิตน้และดอกเบี*ย โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตั ?งค่าเผื!อหนี?สงสยัจะสญูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ประกอบกบัดุลยพนิิจในการประมาณการตั ?งสาํรองที!คาดว่าจะเกดิขึ?นจากเงนิใหส้นิเชื!อเมื!อลกูหนี?มปีญัหาในการจ่ายชาํระ
คนืหนี?เงนิตน้และดอกเบี?ย โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของลกูหนี?รายตวั ระยะเวลาของการผดินดัชาํระหนี? การใช้
ประมาณการจากขอ้มลูสถติใินอดตี มลูค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกจิ 

 
เครื�องมอืทางการเงนิ : ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไมม่กีารซื*อขายในตลาด 

และไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื*อขาย ธนาคารประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิโดยคาํนวณตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าที�เป็นที�ยอมรบักนัทั �วไป หรอืมลูค่าที�ประมาณโดยผูจ้ดัหาตราสาร ซึ�งตวัแปรที�ใชใ้นการ
คาํนวณมาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด โดยคาํนึงถงึสภาพคล่อง ขอ้มลูความสมัพนัธแ์ละการ
เปลี�ยนแปลงของมลูค่าของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว 
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เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์: ธนาคารจะพจิารณาว่ามลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนไดล้ดลงอย่างมสีาระสาํคญัและ

เป็นระยะเวลานานหรอืไม ่
 
ทรพัยส์นิรอการขาย : ธนาคารจะพจิารณาว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของทรพัยส์นิมมีลูค่าลดลงกว่า

มลูค่าตามบญัช ีโดยธนาคารจะพจิารณาจากราคาประเมนิล่าสดุของทรพัยส์นิ ประเภท คุณลกัษณะและสภาพคล่องของ
ทรพัยส์นิ 
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• ข้อมูลฐานะที"เกี"ยวขอ้งกบัความเสี"ยงด้านเครดิต โดยวิธี Standardised Approach (SA) 

 
มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุที"สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต 

                       หน่วย : ล้านบาท

รายการ งวดธนัวาคม 2555 งวดธนัวาคม 2554 งวดธนัวาคม 2555 งวดธนัวาคม 2554

1. สินทรพัย์ในงบดุล (1.1+1.2+1.3) 183,174                     150,514                     181,314                     147,794                     

   1.1 เงนิให้สินเช ื�อรวมสุทธ ิ1/ 142,424                116,771                140,597                114,678                

   1.2 เงนิลงทุนในตราสารหนี*สุทธ ิ2/ 37,242                  29,096                  37,242                  29,096                  
   1.3 เงนิฝาก (รวมดอกเบี*ยค้างรบั) 3,508                    4,647                    3,475                    4,020                    
2. รายการนอกงบดุล 3/ (2.1+2.2+2.3) 482,784                     346,559                     483,709                     349,064                     
   2.1 การรบัอาวลัตั Uวเงนิ การคํ*าประกนัการกู้ยมืเงนิ และเลต็เตอร์ออฟเครดติ 2,202                    2,188                    2,752                    2,588                    
   2.2 สัญญาอนุพนัธ์นอกตลาด 418,327                277,870                418,327                277,870                
   2.3 วงเงนิท ี�ยงัไม่ได้เบิกใช้ซึ�งธนาคารพาณชิย์ได้ผูกพนัไว้แล้ว (Undrawn committed line) 62,255                  66,501                  62,630                  68,606                  

2/ ไม่รวมดอกเบี*ยค้างรบั และสุทธหิลงัค่าเผื�อการปรบัมูลค่าของหลกัทรพัย์ และค่าเผื�อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

1/ รวมดอกเบี*ยค้างรบัและสุทธหิลงัหกัรายได้รอการตดับัญช ีค่าเผื�อหนี*สงส้ยจะสูญ ค่าเผื�อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี* และรวมเงนิให้สินเช ื�อสุทธขิองรายการระหว่างธนาคาร

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุที"สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรอืภมูิภาคของลูกหนี4 ณ เดือน
ธนัวาคม 2555 

หน่วย :ล้านบาท

รวม
เงินให้สินเชื"อ

รวมสทุธิ (1)

เงินลงทุนในตรา

สารหนี4สทุธิ (2)

เงินฝาก(รวม

ดอกเบี4ยค้างรบั)
รวม

การรบัอาวลัตั Xวเงิน

 การคํ4าประกนั

การกู้ยืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟ

เครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินที"ยงัมิได้เบิก

ใช้ ซึ"งธนาคาร

พาณิชย์ได้ผูกพนั

ไว้แล้ว(Undrawn 

committed line)

1. ประเทศไทย 180,983     141,190          36,942                2,851                 219,544    2,202                   155,251            62,091                  

2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 1,875        1,798             -                     77                     139,758    -                       139,595            163                      
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 2,088        1,542             -                     546                   28,853      -                       28,853              -                       
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 6              6                   -                     -                    1              -                       -                   1                         

5. กลุ่มยุโรป 33             -                 -                     33                     94,628      -                       94,628              -                       
6.โอเชยีเนยี 301           -                 300                    1                       -           -                       -                   -                       
หกั General Provision 2,112        2,112             -                     -                    -           -                       -                   -                       

รวม 183,174     142,424          37,242                3,508                 482,784    2,202                   418,327            62,255                  

รวมกลุ่ม

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4

 เดือน ธนัวาคม 2555

สินทรพัย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล(3)
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุที"สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรอืภมูิภาคของลูกหนี4 ณ เดือน
ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 

หน่วย :ล้านบาท

รวม
เงินให้สินเชื"อ

รวมสทุธิ (1)

เงินลงทุนในตรา

สารหนี4สทุธิ (2)

เงินฝาก(รวม

ดอกเบี4ยค้างรบั)
รวม

การรบัอาวลัตั Xวเงิน

 การคํ4าประกนั

การกู้ยืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟ

เครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินที"ยงัมิได้เบิก

ใช้ ซึ"งธนาคาร

พาณิชย์ได้ผูกพนั

ไว้แล้ว(Undrawn 

committed line)

1. ประเทศไทย 149,335     118,191          28,546                2,598                 183,364    2,188                   114,713            66,463                  

2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 435           394                -                     41                     52,876      -                       52,838              38                        
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 1,929        -                 -                     1,929                 3,548        -                       3,548               -                       
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 7              7                   -                     -                    0              -                       -                   0                         
5. กลุ่มยุโรป 620           1                   550                    69                     106,771    -                       106,771            -                       

6.โอเชยีเนยี 10             -                 -                     10                     -           -                       -                   -                       
หกั General Provision 1,822        1,822             -                     -                    -           -                       -                   -                       

รวม 150,514     116,771          29,096                4,647                 346,559    2,188                   277,870            66,501                  

รวมกลุ่ม

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4

 เดือน ธนัวาคม 2554

สินทรพัย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล(3)
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุที"สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรอืภมูิภาคของลูกหนี4 ณ เดือน
ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 

     หน่วย : ล้านบาท

รวม
เงินให้สินเชื"อ

รวมสทุธิ (1)

    เงินลงทุนใน     

ตราสารหนี4สทุธิ (2)

       เงินฝาก        

(รวมดอกเบี4ย

ค้างรบั)

รวม

การรบัอาวลัตั Xวเงิน

 การคํ4าประกนั

การกู้ยืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟ

เครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินที"ยงัมิได้เบิก

ใช้ ซึ"งธนาคาร

พาณิชย์ได้ผูกพนั

ไว้แล้ว(Undrawn 

committed line)

1. ประเทศไทย 179,118     139,358          36,942                2,818                 220,469    2,752                   155,251            62,466                  

2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 1,875        1,798             -                     77                     139,758    -                       139,595            163                      
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 2,088        1,542             -                     546                   28,853      -                       28,853              -                       
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 6              6                   -                     -                    1              -                       -                   1                         
5. กลุ่มยุโรป 33             -                 -                     33                     94,628      -                       94,628              -                       

6. โอเชยีเนยี 301           -                 300                    1                       -           -                       -                   -                       
หกั General Provision 2,107        2,107             -                     -                    -           -                       -                   -                       

รวม 181,314     140,597          37,242                3,475                 483,709    2,752                   418,327            62,630                  

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4

เฉพาะธนาคาร

 เดือน ธนัวาคม 2555

สินทรพัย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล(3)
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุที"สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรอืภมูิภาคของลูกหนี4 ณ เดือน
ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 

     หน่วย : ล้านบาท

รวม
เงินให้สินเชื"อ

รวมสทุธิ (1)

    เงินลงทุนใน     

ตราสารหนี4สทุธิ (2)

       เงินฝาก        

(รวมดอกเบี4ย

ค้างรบั)

รวม

การรบัอาวลัตั Xวเงิน

 การคํ4าประกนั

การกู้ยืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟ

เครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินที"ยงัมิได้เบิก

ใช้ ซึ"งธนาคาร

พาณิชย์ได้ผูกพนั

ไว้แล้ว(Undrawn 

committed line)

1. ประเทศไทย 146,682     116,165          28,546                1,971                 185,869    2,588                   114,713            68,568                  

2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 367           326                -                     41                     52,876      -                       52,838              38                        
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 1,929        -                 -                     1,929                 3,548        -                       3,548               -                       

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 7              7                   -                     -                    0              -                       -                   0                         
5. กลุ่มยุโรป 619           -                 550                    69                     106,771    -                       106,771            -                       

6. โอเชยีเนยี 10             -                 -                     10                     -           -                       -                   -                       
หกั General Provision 1,820        1,820             -                     -                    -           -                       -                   -                       

รวม 147,794     114,678          29,096                4,020                 349,064    2,588                   277,870            68,606                  

(2)ไม่รวมดอกเบี*ยค้างรบั และสุทธหิลงัค่าเผ ื�อการปรบัมูลค่าของหลกัทรพัย์ และ ค่าเผ ื�อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์

(3)ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

(1) รวมดอกเบี*ยค้างรบั และสุทธหิลงัหกัรายได้รอการตดับัญช ีค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ และค่าเผ ื�อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี* และรวมเงนิให้สินเช ื�อสุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงนิ

สินทรพัย์ในงบดุล รายการนอกงบดุล(3)

เฉพาะธนาคาร

 เดือน ธนัวาคม 2554
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามอายสุญัญาที"เหลือ 

หน่วย : ล้านบาท

 อายไุม่เกิน 1 ปี  อายเุกิน 1 ปี
 General 

Provision 
 รวม  อายไุม่เกิน 1 ปี  อายเุกิน 1 ปี

 General 

Provision 
 รวม

     1. สินทรพัย์ในงบดุล (1.1 + 1.2 + 1.3) 75,251              110,035       2,112            183,174       63,169                89,167          1,822            150,514       

 1.1 เงนิให้สินเช ื�อรวมสุทธ ิ1/ 58,951           85,585       2,112         142,424      51,680            66,913       1,822         116,771      

 1.2 เงนิลงทุนในตราสารหนี*สุทธ ิ2/ 12,792           24,450       -            37,242       6,842              22,254       -            29,096       
 1.3 เงนิฝาก (รวมดอกเบี*ยค้างรบั) 3,508             -            -            3,508         4,647              -            -            4,647         

     2. รายการนอกงบดุล 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 256,577            226,207       -                482,784       187,954              158,605       -                346,559       

 2.1 การรบัอาวลัตั Uวเงนิ การคํ*าประกนัการ

กู้ยมืเงนิ และเลต็เตอร์ออฟเครดติ
2,172             30             -            2,202         2,188              -            -            2,188         

 2.2 สัญญาอนุพนัธ์นอกตลาด 198,399         219,928      -            418,327      130,951          146,919      -            277,870      
 2.3 วงเงนิท ี�ยงัมไิด้เบิกใช้ซึ�งธนาคาร

พาณชิย์ได้ผูกพนัไว้แล้ว (Undrawn 

committed line)

56,006           6,249         -            62,255       54,815            11,686       -            66,501       

2/ ไม่รวมดอกเบี*ยค้างรบั และสุทธหิลงัค่าเผื�อการปรบัมูลค่าของหลกัทรพัย์ และค่าเผื�อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

 1/ รวมดอกเบี*ยค้างรบั และสุทธหิลงัหกัรายได้รอการตดับัญช ีค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ และค่าเผื�อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี* และรวมเงนิให้สินเช ื�อสุทธขิองรายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

รายการ

รวมกลุ่ม

  งวดธนัวาคม 2555   งวดธนัวาคม 2554
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามอายสุญัญาที"เหลือ 

 

หน่วย : ล้านบาท

 อายไุม่เกิน 1 ปี  อายเุกิน 1 ปี
 General 

Provision 
 รวม  อายไุม่เกิน 1 ปี  อายเุกิน 1 ปี

 General 

Provision 
 รวม

     1. สินทรพัย์ในงบดุล (1.1 + 1.2 + 1.3) 80,821              102,600          2,107       181,314       61,625              87,989             1,820       147,794        

 1.1 เงนิให้สินเช ื�อรวมสุทธ ิ1/ 64,554           78,150         2,107      140,597     50,763           65,735          1,820      114,678      
 1.2 เงนิลงทุนในตราสารหนี*สุทธ ิ2/ 12,792           24,450         -         37,242       6,842             22,254          -         29,096        
 1.3 เงนิฝาก (รวมดอกเบี*ยค้างรบั) 3,475             -              -         3,475         4,020             -               -         4,020          

     2. รายการนอกงบดุล 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 257,502            226,207          -            483,709       189,959            159,105          -            349,064        

 2.1 การรบัอาวลัตั Uวเงนิ การคํ*าประกนัการ
กู้ยมืเงนิ และเลต็เตอร์ออฟเครดติ

2,722             30               -         2,752         2,588             -               -         2,588          

 2.2 สัญญาอนุพนัธ์นอกตลาด 198,399         219,928       -         418,327     130,951         146,919        -         277,870      
 2.3 วงเงนิท ี�ยงัมไิด้เบิกใช้ซึ�งธนาคาร

พาณชิย์ได้ผูกพนัไว้แล้ว (Undrawn 

committed line)

56,381           6,249           -         62,630       56,420           12,186          -         68,606        

2/ ไม่รวมดอกเบี*ยค้างรบั และสุทธหิลงัค่าเผื�อการปรบัมูลค่าของหลกัทรพัย์ และค่าเผื�อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์

3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

 1/ รวมดอกเบี*ยค้างรบั และสุทธหิลงัหกัรายได้รอการตดับัญช ีค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ และค่าเผื�อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี* และรวมเงนิให้สินเช ื�อสุทธขิองรายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

รายการ

เฉพาะธนาคาร

  งวดธนัวาคม 2555   งวดธนัวาคม 2554
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มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั และเงินลงทุนในตราสารหนี4ก่อนพิจารณาผลการปรบัลด
ความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรอืภมิูภาคของลูกหนี4 และตามเกณฑก์ารจดัชั 4นที"ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาํหนด ณ เดือนธนัวาคม 2555 

หน่วย : ล้านบาท

  

ปกติ กล่าวถงึเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม

1. ประเทศไทย 131,435 7,064                  1,316                  483    2,225          142,523 -                   
2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 1,798     -                      -                     -     -             1,798     -                   
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 1,542     -                      -                     -     -             1,542     -                   
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 6           -                      -                     -     -             6           -                   
5. กลุ่มยุโรป -        -                      -                     -     -             -        -                   

รวม 134,781 7,064                        1,316                        483     2,225             145,869 -                         

หน่วย : ล้านบาท

  

ปกติ กล่าวถงึเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม

1. ประเทศไทย 107,881 7,684                  1,669                  971    1,511          119,716 -                   
2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 394       -                      -                     13      -             407       -                   
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -        -                      -                     -     -             -        -                   
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 7           -                      -                     -     -             7           -                   
5. กลุ่มยุโรป 1           -                      -                     -     -             1           -                   

รวม 108,282 7,684                        1,669                        984     1,511             120,130 -                         

รวมกลุ่ม

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4
เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั (1) งวดธนัวาคม 2554     เงินลงทุนใน     

  ตราสารหนี4    

สงสยัจะสญู

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4
เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั (1) งวดธนัวาคม 2555     เงินลงทุนใน     

  ตราสารหนี4    

สงสยัจะสญู

รวมกลุ่ม
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มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั และเงินลงทุนในตราสารหนี4ก่อนพิจารณาผลการปรบัลด
ความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรอืภมิูภาคของลูกหนี4 และตามเกณฑก์ารจดัชั 4นที"ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาํหนด ณ เดือนธนัวาคม 2555 

 

หน่วย : ล้านบาท

  

ปกติ กล่าวถงึเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม

1. ประเทศไทย 130,915 5,780                  1,120                  396    2,174          140,385 -                   
2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 1,798     -                      -                     -     -             1,798     -                   

3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา 1,542     -                      -                     -     -             1,542     -                   
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 6           -                      -                     -     -             6           -                   
5. กลุ่มยุโรป -        -                      -                     -     -             -        -                   

รวม 134,261 5,780                        1,120                        396     2,174             143,731 -                         

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถงึเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม

1. ประเทศไทย 106,949 6,609                  1,528                  880    1,488          117,454 -                   
2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 327       -                      -                     -     -             327       -                   
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -        -                      -                     -     -             -        -                   

4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 7           -                      -                     -     -             7           -                   
5. กลุ่มยุโรป -        -                      -                     -     -             -        -                   

รวม 107,283 6,609                        1,528                        880     1,488             117,788 -                         

(1) รวมยอดคงค้างเงนิให้สินเช ื�อ และดอกเบี*ยค้างรบั (รวมเงนิให้สินเช ื�อและดอกเบี*ยค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิด้วย) ก่อนค่าเผื�อหนี*
สงสัยจะสูญและค่าเผื�อการปรบัมูลค่าจากการปรบัปรุงโครงสร้างหนี*

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4

เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั (1) งวดธนัวาคม 2554     เงินลงทุนใน     

  ตราสารหนี4    

สงสยัจะสญู

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4

    เงินลงทุนใน     

  ตราสารหนี4    

สงสยัจะสญู

เฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั (1) งวดธนัวาคม 2555

เฉพาะธนาคาร
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มูลค่าของเงินสาํรองที"กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี4สูญที"ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด สาํหรบัเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบัและเงินลงทุนในตรา
สารหนี4 จาํแนกตามประเทศหรอืภมูิภาค ณ เดือนธนัวาคม 2555 

หน่วย : ล้านบาท

 General 

Provision 

Specific 

Provision

มูลค่าหนี4สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี

 General 

Provision 

Specific 

Provision

มูลค่าหนี4สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี
1. ประเทศไทย 1,334         679                      60                        1,525         653                      75                        
2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย -            -                       -                       13             -                       -                       
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -            -                       -                       -            -                       -                       
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -            -                       -                       -            -                       -                       

5. กลุ่มยุโรป -            -                       -                       -            -                       -                       
รวม 2,112            1,334            679                             60                               1,822            1,538            653                             75                               

(1) มูลค่าเงนิสํารองท ี�กนัไว้และหนี*สูญท ี�ตดัออกจากบัญชรีะหว่างงวดของเงนิให้สินเช ื�อรวมดอกเบี*ยค้างรบั (รวมเงนิให้สินเช ื�อและดอกเบี*ยค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิด้วย)

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4
        เงินลงทุน        

ในตราสารหนี4 

Specific Provision

เดือนธนัวาคม 2554เดือนธนัวาคม 2555

        เงินลงทุน        

ในตราสารหนี4 

Specific Provision

รวมกลุ่ม

 เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั(1)  เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั(1)
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มูลค่าของเงินสาํรองที"กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี4สูญที"ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด สาํหรบัเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบัและเงินลงทุนในตรา
สารหนี4 จาํแนกตามประเทศหรอืภมูิภาค ณ เดือนธนัวาคม 2555 

    หน่วย : ล้านบาท

 General 

Provision 

Specific 

Provision

มูลค่าหนี4สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี

 General 

Provision 

Specific 

Provision

มูลค่าหนี4สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี
1. ประเทศไทย 1,028         562                      60                        1,289         590                      75                        
2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย -            -                       -                       -            -                       -                       
3. กลุ่มอเมรกิาเหนอืและละตนิอเมรกิา -            -                       -                       -            -                       -                       
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง -            -                       -                       -            -                       -                       

5. กลุ่มยุโรป -            -                       -                       -            -                       -                       
รวม 2,107            1,028            562                             60                               1,820            1,289            590                             75                               

(1) มูลค่าเงนิสํารองท ี�กนัไว้และหนี*สูญท ี�ตดัออกจากบัญชรีะหว่างงวดของเงนิให้สินเช ื�อรวมดอกเบี*ยค้างรบั (รวมเงนิให้สินเช ื�อและดอกเบี*ยค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิด้วย)

เฉพาะธนาคาร

        เงินลงทุน        

ในตราสารหนี4 

Specific Provision

        เงินลงทุน        

ในตราสารหนี4 

Specific Provision

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี4

เดือนธนัวาคม 2555  เดือนธนัวาคม 2554

 เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั(1)  เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั(1)
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มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั* ก่อนการพิจารณาปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนก
ตามประเภทธรุกิจ และเกณฑก์ารจดัชั 4นหนี4ที"ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ รวมทั 4งสิ4น

การเกษตรและเหมอืงแร่ 3,178           3                       -                    -           11              3,192              
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 48,631         1,870                 464                   159          771            51,895             
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 11,079         812                   93                     -           188            12,172             
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 14,683         2,343                 106                   18            666            17,816             
สนิเชื�อที�อยู่อาศยั 24,758         354                   180                   168          410            25,870             
ตวักลางทางการเงนิ 10,289         -                    -                    -           -             10,289             
อุปโภคบรโิภคสว่นบุคคล 21,026         1,682                 473                   138          179            23,498             
อื�น ๆ 1,137           0                       -                    -           -             1,137              

รวม 134,781         7,064                     1,316                     483            2,225            145,869             

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ รวมทั 4งสิ4น

การเกษตรและเหมอืงแร่ 2,283           12                     -                    -           11              2,306              
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 42,316         3,759                 234                   548          747            47,604             
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 8,883           818                   144                   120          252            10,217             
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 14,995         1,234                 699                   30            173            17,131             
สนิเชื�อที�อยู่อาศยั 18,504         362                   152                   135          211            19,364             
ตวักลางทางการเงนิ 3,168           -                    -                    -           -             3,168              
อุปโภคบรโิภคสว่นบุคคล 17,916         1,499                 440                   151          117            20,123             
อื�น ๆ 217             -                    -                    -           -             217                 

รวม 108,282         7,684                     1,669                     984            1,511            120,130             

รวมกลุ่ม

ประเภทธรุกิจ

ประเภทธรุกิจ

รวมกลุ่ม

 งวดธนัวาคม  2555

 งวดธนัวาคม  2554
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มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั* ก่อนการพิจารณาปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนก
ตามประเภทธรุกิจ และเกณฑก์ารจดัชั 4นหนี4ที"ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด (ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ รวมทั 4งสิ4น

การเกษตรและเหมอืงแร่ 3,178           3                       -                    -           11              3,192              

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 48,631         1,870                 464                   160          771            51,896             
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 11,079         812                   93                     -           188            12,172             

การสาธารณูปโภคและบรกิาร 14,683         2,343                 105                   18            666            17,815             
สนิเชื�อที�อยู่อาศยั 24,754         354                   180                   168          410            25,866             

ตวักลางทางการเงนิ 20,005         -                    -                    -           -             20,005             

อุปโภคบรโิภคสว่นบุคคล 10,795         398                   278                   50            128            11,649             
อื�น ๆ 1,136           -                    -                    -           -             1,136              

รวม 134,261         5,780                     1,120                     396            2,174            143,731             

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ตํ"ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ รวมทั 4งสิ4น

การเกษตรและเหมอืงแร่ 2,283           12                     -                    -           11              2,306              

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 42,316         3,759                 234                   548          747            47,604             
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 8,883           818                   144                   120          252            10,217             

การสาธารณูปโภคและบรกิาร 14,995         1,234                 699                   30            173            17,131             
สนิเชื�อที�อยู่อาศยั 18,504         362                   152                   135          211            19,364             

ตวักลางทางการเงนิ 10,292         -                    -                    -           0                10,292             

อุปโภคบรโิภคสว่นบุคคล 9,793           424                   299                   47            94              10,657             
อื�น ๆ 217             -                    -                    -           -             217                 

รวม 107,283         6,609                     1,528                     880            1,488            117,788             

* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื�อรวมดอกเบี*ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

ประเภทธรุกิจ

ประเภทธรุกิจ

เฉพาะธนาคาร

เฉพาะธนาคาร

 งวดธนัวาคม  2555

 งวดธนัวาคม  2554
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มูลค่าของเงินสาํรองที"กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี4สูญที"ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด สาํหรบัเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั *จาํแนก
ตามประเภทธรุกิจ 

                  หน่วย : ล้านบาท

General 

Provision 

 Specific 

Provision  

มูลค่าหนี4สญูที"

ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี

General 

Provision 

 Specific 

Provision  

มูลค่าหนี4สญูที"

ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี

General 

Provision 

 Specific 

Provision  

มูลค่าหนี4สญูที"

ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี

General 

Provision 

 Specific 

Provision  

มูลค่าหนี4สญูที"

ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี

การเกษตรและเหมอืงแร่ -          -                  0             -                  -          -                  0             -                  
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 438         109                  764         0                     438         109                  764         0                     
ธุรกจิอสังหารมิทรพัย์และการก่อสร้าง 35           4                     64           -                  35           4                     64           -                  
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 66           -                  69           139                  66           -                  69           139                  

สินเช ื�อท ี�อยู่อาศยั 202         -                  129         0                     202         -                  129         0                     
ตวักลางทางการเงนิ -          -                  0             -                  -          -                  0             -                  
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 593         566                  512         514                  287         449                  263         451                  

รวม 2,112         1,334         679                       1,822         1,538         653                       2,107         1,028         562                       1,820         1,289         590                       

* รวมเงนิให้สินเช ื�อรวมดอกเบี*ยค้างรบัและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

 งวดธนัวาคม  2555

เฉพาะธนาคาร

 งวดธนัวาคม  2555

รวมกลุ่ม

ประเภทธรุกิจ

 งวดธนัวาคม  2554  งวดธนัวาคม  2554
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Reconciliation ของการเปลี"ยนแปลงมูลค่าของเงินสาํรองที"กนัไว้ (General provision และ Specific provision) สาํหรบัเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี4ยค้างรบั * 

     หน่วย : ล้านบาท

General 

Provision

 Specific 

Provision 

รวมสาํรอง

ตามบญัชี

General 

Provision

 Specific 

Provision 

รวมสาํรอง

ตามบญัชี

General 

Provision

 Specific 

Provision 

รวมสาํรอง

ตามบญัชี

General 

Provision

 Specific 

Provision 

รวมสาํรอง

ตามบญัชี

เงนิสํารองท ี�กนัไว้ต้นปี 1,822 1,538 3,360 1,292 1,325 2,617 1,820 1,289 3,109 1,258 1,179 2,437

หนี*สูญตดัออกจากบัญชรีะหว่างปี -            (679) (679) -            (653) (653) -            (562) (562) -            (590) (590)

เงนิสํารองท ี�กนัไว้ เพิ�มหรอืลด ระหว่างปี 290 475 765 530 845 1,375 287 301 588 562 679 1,241

เงนิสํารองอื�น -            0 -             -            21 21              -            0 -             -            21 21              
เงนิสํารองท ี�กนัไว้คงเหลอืปลายปี 2,112 1,334        3,446 1,822 1,538        3,360 2,107 1,028        3,135 1,820 1,289        3,109

* รวมเงนิให้สินเช ื�อรวมดอกเบี*ยค้างรบัและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

งวดธนัวาคม 2555

เฉพาะธนาคาร

งวดธนัวาคม 2555

รวมกลุ่ม

รายการ

งวดธนัวาคม 2554 งวดธนัวาคม 2554
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและมลูค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบดลุของรายการนอกงบดลุ* แยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 

       หน่วย : ล้านบาท

สินทรพัย์

ในงบดุล

รายการ

นอกงบดุล
รวม

สินทรพัย์

ในงบดุล

รายการ

นอกงบดุล
รวม

สินทรพัย์

ในงบดุล

รายการ

นอกงบดุล
รวม

สินทรพัย์

ในงบดุล

รายการ

นอกงบดุล
รวม

1. ลูกหนี*ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ
   1.1 ลูกหนี*ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อ
การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) รวมถงึลูกหนี*องค์กร

ปกครองท้องถิ�น องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้
นํ* าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*ภาครฐับาล

     23,578            35    23,613      26,165           204    26,369      23,536            35    23,571      26,164           204    26,368 

   1.2 ลูกหนี*สถาบันการเงนิ ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกั
ความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*สถาบันการเงนิ และลูกหนี*บรษิทั
หลกัทรพัย์

     21,051        5,608    26,659        6,432        1,665      8,097      21,018        5,608    26,626        5,805        1,668      7,473 

   1.3 ลูกหนี*ธุรกจิเอกชน ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง

เหมอืนกบัลูกหนี*ธุรกจิเอกชน

     84,008      21,200  105,208      70,866      21,930    92,796      93,607      21,824  115,431      78,831      21,929  100,760 

   1.4 ลูกหนี*รายย่อย      29,186        1,958    31,144      26,343        1,934    28,277      17,815        1,958    19,773      17,222        1,862    19,084 
   1.5 สินเช ื�อเพื�อท ี�อยู่อาศยั      24,283             -      24,283      18,441             -      18,441      24,279             -      24,279      18,441             -      18,441 

   1.6 สินทรพัย์อื�น      15,423             -      15,423      15,629             -      15,629      16,078             -      16,078      17,045             -      17,045 
2. ลูกหนี*ด้อยคุณภาพ        2,819            78      2,897        2,743             -        2,743        2,763            78      2,841        2,701             -        2,701 

รวม 200,348     28,879       229,227 166,619     25,733       192,352 199,096     29,503       228,599 166,209     25,663       191,872 

* หลงัคูณด้วยค่าแปลงสภาพและ Specific provision/Adjustment item ก่อนพจิารณามูลค่าการปรบัลดความเสี�ยงด้านเครดติ

เฉพาะธนาคาร
งวดธนัวาคม 2554

ประเภทสินทรพัย์

งวดธนัวาคม 2555งวดธนัวาคม 2554งวดธนัวาคม 2555
รวมกลุ่ม
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• การจดัอนัดบัความเสี"ยงด้านเครดิต 

 
ในปจัจุบนั ธนาคารไดม้กีารกาํหนดนํ*าหนกัความเสี�ยงของลกูหนี*ประเภทรฐับาล หรอืธนาคารกลาง หรอื

องคก์รของรฐั หรอืสถาบนัการเงนิ โดยพจิารณา Rating ของประเทศของลกูหนี* (Country Risk Rating) เป็นขอ้มลูใน
การใชก้าํหนดนํ*าหนกัความเสี�ยง สว่นลกูหนี*ที�จดัอยู่ในลกูหนี*ประเภทธุรกจิเอกชน ธนาคารกาํหนดนํ*าหนกัความเสี�ยง
เท่ากนัทุกราย คอืรอ้ยละ 100 และสาํหรบัรายชื�อสถาบนัการจดัอนัดบัเครดติภายนอกที�ธนาคารเลอืกใชเ้พื�อพจิารณา 
Country Risk Rating มดีงัต่อไปนี* คอื Moody’s, S&P, Fitch, Fitch (Thailand), Tris และ OECD (Country risk 
classification) 
 

สาํหรบักระบวนการในการกาํหนดนํ*าหนกัความเสี�ยงของลกูหนี*ของกลุ่มประเภทลกูหนี*ดงักล่าวขา้งตน้ 
ธนาคารใช ้Country Risk Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอก แลว้เทยีบหานํ*าหนกัความเสี�ยงจากตาราง
นํ*าหนกัความเสี�ยงของลกูหนี*แต่ละประเภท ในแต่ละระดบัความเสี�ยงของประเทศที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุสุทธิ* หลงัพิจารณามูลค่าการปรบัลดความเสี"ยง
ด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินเทรพัย ์จาํแนกตามแต่ละนํ4าหนักความเสี"ยง โดยวิธี SA 

       หน่วย : ล้านบาท

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี*ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ

1. ลูกหนี*ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อการ

พฒันาระหว่างประเทศ  รวมถงึลูกหนี*องค์กรปกครองท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง

เหมอืนกบัลูกหนี*ภาครฐับาล 25,563 35       -      -      -      -      -      -      -      -      -        

2. ลูกหนี*สถาบันการเงนิ ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง

เหมอืนกบัลูกหนี*สถาบันการเงนิ และลูกหนี*บรษิทัหลกัทรพัย์ -      19,500 1,643  498     5        -      -      -      -      -      -        

3. ลูกหนี*ธุรกจิเอกชน ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง

เหมอืนกบัลูกหนี*ธุรกจิเอกชน -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      100,475  

4. ลูกหนี*รายย่อย -      -      -      -      -      -      -      -      -      29,275 289        
5. สินเช ื�อเพื�อท ี�อยู่อาศยั -      -      -      -      -      -      -      22,967 -      1,311  5           

6. สินทรพัย์อื�น -      -      -      -      -      15,014 2,694  -      -      -      7,055     

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี*ด้อยคุณภาพ -      -      -      -      -      1        -      -      398     -      834        1,665  
รวม 25,563 19,535 1,643   498      5           15,015 2,694   22,967 398      30,586 108,658  1,665   

       หน่วย : ล้านบาท

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี*ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี*ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อการ

พฒันาระหว่างประเทศ  รวมถงึลูกหนี*องค์กรปกครองท้องถิ�น 

องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง
เหมอืนกบัลูกหนี*ภาครฐับาล 26,972 4        14       -      -      -      -      -      -      -      -        

2. ลูกหนี*สถาบันการเงนิ ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง
เหมอืนกบัลูกหนี*สถาบันการเงนิ และลูกหนี*บรษิทัหลกัทรพัย์ -      3,585  3,681  498     -      -      -      -      -      -      -        

3. ลูกหนี*ธุรกจิเอกชน ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง
เหมอืนกบัลูกหนี*ธุรกจิเอกชน -      -      -      -      -      -      -      10       -      88,982   

4. ลูกหนี*รายย่อย -      -      -      -      -      176     -      -      -      25,850 772        

5. สินเช ื�อเพื�อท ี�อยู่อาศยั -      -      -      -      -      -      -      17,574 -      868     -        
6. สินทรพัย์อื�น -      -      -      -      -      10,760 2,603  -      -      -      7,260     

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี*ด้อยคุณภาพ -      -      -      -      -      3        -      -      280     -      636        1,825  

รวม 26,972 3,589   3,695   498      -       10,938 2,603   17,574 290      26,718 97,650    1,825   

รวมกลุ่ม

ประเภทสินทรพัย์
งวดธนัวาคม 2555

ยอดคงค้างที"มี Rating ยอดคงค้างที"ไม่มี Rating

ประเภทสินทรพัย์
งวดธนัวาคม 2554

ยอดคงค้างที"มี Rating ยอดคงค้างที"ไม่มี Rating

รวมกลุ่ม
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุสุทธิ* หลงัพิจารณามูลค่าการปรบัลดความเสี"ยง
ด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินเทรพัย ์จาํแนกตามแต่ละนํ4าหนักความเสี"ยง โดยวิธี SA (ต่อ) 

       หน่วย : ล้านบาท

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี*ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ

1. ลูกหนี*ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อการ
พฒันาระหว่างประเทศ  รวมถงึลูกหนี*องค์กรปกครองท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง

เหมอืนกบัลูกหนี*ภาครฐับาล 25,522 35       -      -      -      -      -      -      -      -      -        
2. ลูกหนี*สถาบันการเงนิ ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง
เหมอืนกบัลูกหนี*สถาบันการเงนิ และลูกหนี*บรษิทัหลกัทรพัย์ -      19,466 1,643  498     5        -      -      -      -      -      -        
3. ลูกหนี*ธุรกจิเอกชน ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง
เหมอืนกบัลูกหนี*ธุรกจิเอกชน -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      110,699  
4. ลูกหนี*รายย่อย -      -      -      -      -      -      -      -      -      17,905 289        
5. สินเช ื�อเพื�อท ี�อยู่อาศยั -      -      -      -      -      -      -      22,964 -      1,310  5           
6. สินทรพัย์อื�น -      -      -      -      -      14,993 2,694  -      -      -      7,730     

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี*ด้อยคุณภาพ -      -      -      -      -      1        -      -      367     -      808        1,665  
รวม 25,522 19,501 1,643   498      5           14,994 2,694   22,964 367      19,215 119,531  1,665   

       หน่วย : ล้านบาท

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี*ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี*ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อการ
พฒันาระหว่างประเทศ  รวมถงึลูกหนี*องค์กรปกครองท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง

เหมอืนกบัลูกหนี*ภาครฐับาล 26,971 4        14       -      -      -      -      -      -        
2. ลูกหนี*สถาบันการเงนิ ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง
เหมอืนกบัลูกหนี*สถาบันการเงนิ และลูกหนี*บรษิทัหลกัทรพัย์ -      2,959  3,684  498     -      -      -      -      -        
3. ลูกหนี*ธุรกจิเอกชน ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยง
เหมอืนกบัลูกหนี*ธุรกจิเอกชน -      -      -      -      -      -      10       -      96,946   
4. ลูกหนี*รายย่อย -      -      -      -      -      -      -      17,421 184        
5. สินเช ื�อเพื�อท ี�อยู่อาศยั -      -      -      -      -      17,574 -      868     -        
6. สินทรพัย์อื�น -      -      -      -      -      10,738 2,603  -      -      -      8,697     

นํ* าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี*ด้อยคุณภาพ -      -      -      -      -      3        -      -      259     -      621        1,818  

รวม 26,971 2,963   3,698   498      -       10,741 2,603   17,574 269      18,289 106,448  1,818   

* หลงัคูณค่าแปลงสภาพ

ยอดคงค้างที"ไม่มี Rating

ประเภทสินทรพัย์
ยอดคงค้างที"มี Rating

งวดธนัวาคม 2554

ยอดคงค้างที"ไม่มี Rating

ประเภทสินทรพัย์
งวดธนัวาคม 2555

ยอดคงค้างที"มี Rating

เฉพาะธนาคาร

เฉพาะธนาคาร
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ข้อมูลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต * โดยวิธี SA 

มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที"มีหลกัประกนั ** ของแต่ละประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA จาํแนกตามประเภทของ
หลกัประกนั 

                          หน่วย : ล้านบาท

 งวดธนัวาคม 2555  งวดธนัวาคม 2554  งวดธนัวาคม 2555  งวดธนัวาคม 2554

ลูกหนี*ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี*ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อ

การพฒันาระหว่างประเทศ  รวมถงึลูกหนี*องค์กร
ปกครองท้องถิ�น องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) 
ท ี�ใช้นํ* าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*ภาครฐับาล

                         -                            -                            -                            -   

2. ลูกหนี*สถาบันการเงนิ ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้
นํ* าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*สถาบันการเงนิ และ
ลูกหนี*บรษิทัหลกัทรพัย์ 5,013                    333                      5,013                    333                      
3. ลูกหนี*ธุรกจิเอกชน ลูกหนี*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
 องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ท ี�ใช้นํ* าหนกัความ

เสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี*ธุรกจิเอกชน 4,733                    3,803                    4,733                    3,803                    
4. ลูกหนี*รายย่อย 1,580                    1,479                    1,580                    1,479                    
5. สินเช ื�อเพื�อท ี�อยู่อาศยั -                       -                       -                       
6. สินทรพัย์อื�น -                       -                       -                       
ลูกหนี*ด้อยคุณภาพ 1                          3                          1                          3                          

รวม 11,327                        5,618                          11,327                        5,618                          

* ไม่รวม Securtiisation
** มูลค่าหลงัการพจิารณาผลการหกักลบหนี*ท ั *งในและนอกงบดุลแล้ว

ประเภทสินทรพัย์

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม
หลกัประกนัทางการเงิน หลกัประกนัทางการเงิน 

 

 

ความเสี"ยงด้านตลาด 
 

ความเสี�ยงดา้นตลาดเกดิขึ*นเมื�อธนาคารมกีารทาํธุรกรรมที�มคีวามเสี�ยงจากความผนัผวนจากปจัจยัดา้นตลาด อนั
ไดแ้ก่ อตัราดอกเบี*ย อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสนิคา้โภคภณัฑ ์
ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละสถานะเงนิกองทุนของธนาคารได ้ธนาคารใชน้โยบายบรหิารความเสี�ยงดา้น
ตลาดเพื�อใหม้ั �นใจว่ากฎระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิป็นไปตามกฎระเบยีบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมี
หน่วยงานที�ควบคุมดแูลความเสี�ยงดา้นตลาดที�เป็นอสิระจากหน่วยงานที�ก่อใหเ้กดิความเสี�ยง อกีทั *งธนาคารยงัมกีาร
ประเมนิและกาํหนดเงนิทุนสาํรองเพื�อรองรบัความเสี�ยงดา้นตลาด ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนด 
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• ความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี4ย  
 

ธนาคารควบคุมดแูลความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี*ยทั *งในบญัชเีพื�อการธนาคาร (Banking Book) และบญัชเีพื�อ
การคา้ (Trading Book) ใน Banking Book ธนาคารใชว้ธิ ีRe-pricing Gap Analysis โดยจะวเิคราะหค์วามเคลื�อนไหวอตัรา
ดอกเบี*ยของสนิทรพัยแ์ละหนี*สนิในแต่ละช่วงเวลา และรายงานผลการวเิคราะหต่์อคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละ
หนี*สนิ (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management 

Committee: RMC) และ คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) 
 
นอกจากนี* ธนาคารยงัมกีารประเมนิผลที�เกดิขึ*นจากความเสี�ยงอตัราดอกเบี*ยต่อการสญูเสยีรายได ้

(ดอกเบี*ยรบัสทุธ)ิ และ/หรอื มลูค่าทางเศรษฐกจิของธนาคารอนัเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี*ยทั *งใน
สถานการณ์ปกตแิละสถานการณ์วกิฤต โดยธนาคารไดก้าํหนด Management Action Trigger (MAT) เพื�อเป็นมาตรการ
ป้องกนัความเสี�ยงที�จะมผีลต่อดอกเบี*ยรบัสทุธ ิ(NII Effect) และต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของสว่นทนุ (EVE Effect) รายงาน 
Re-pricing Gap และรายงานการประเมนิผลกระทบความเสี�ยงอตัราดอกเบี*ย จะนําเสนอต่อ ALCO, RMC และ BOD เป็น
ประจาํทุกเดอืน ทั *งนี* ALCO มหีน้าที�หลกัคอืพจิารณาโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี*สนิที�ธนาคารตอ้งการใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบั
ความเสี�ยงที�กาํหนดตามนโยบายของธนาคาร 

 
สาํหรบั Trading Book นั *น ความเสี�ยงอตัราดอกเบี*ยของธุรกรรมใน Trading Book จะอยูใ่นการควบคุมดแูล

ของ RMC ตามกรอบนโยบายที� BOD กาํหนด โดยธนาคารมกีารคาํนวณราคายุตธิรรมของธุรกรรมใน Trading Book ทุกวนั
เพื�อตดิตามกาํไรและขาดทุนเมื�อเทยีบกบัราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดแูลความเสี�ยงทาํหน้าที�จดัทาํรายงานสถานะ
ความเสี�ยงรายวนั มกีารกาํหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื�อ
ควบคุมความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี*ยที�อาจสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงนิทุนของธนาคาร 

 
ในขณะที�การกาํกบัดแูลความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี*ยในบญัชเีพื�อการธนาคารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

(แบบรวมกลุ่ม) ธนาคารไดใ้หแ้นวทางบรษิทัลกูในกลุ่มของธนาคารในการจดัทาํนโยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นอตัรา
ดอกเบี*ยในบญัชเีพื�อการธนาคาร และไดก้าํหนดใหแ้ต่ละบรษิทัจดัทาํรายงาน Repricing Gap report ซึ�งไดม้กีารคาํนวณ 
ผลกระทบที�เกดิขึ*นต่อรายไดด้อกเบี*ยสทุธ ิ(Net Interest Income: NII) และ คาํนวณผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (Economic Value of Equity: EVE) ของแต่ละบรษิทัเป็นรายเดอืนสง่ใหก้บัธนาคารเพื�อตดิตามความเสี�ยง
ดงักล่าว และธนาคารไดจ้ดัทาํรายงานแบบรวมกลุ่มทั *งประเภท กลุ่ม Solo Consolidation และ กลุ่ม Full Consolidation ตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยและนําสง่แบบรายงานแบบรวมกลุ่มนี*ใหก้บัธนาคารแหง่ประเทศไทยตามเกณฑ์
ระยะเวลาที�กาํหนด 

 
 

• ความเสี"ยงด้านอตัราแลกเปลี"ยน  
 

ในการบรหิารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน และการรกัษาระดบัความเสี�ยงตามที�
นโยบายของธนาคารกาํหนดนั *น ธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงนิทุนที�เป็นสกุลเดยีวกบัสกุลเงนิในการใหส้นิเชื�อ หรอืใช้
ตราสารอนุพนัธใ์นการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน นอกจากนี* ธนาคารยงัไดก้าํหนดเพดานความเสี�ยงที�
เหมาะสม แยกตามประเภทผลติภณัฑแ์ละประเภทความเสี�ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) 

Limit, และ Stop Loss Limit และไดท้าํการประเมนิมลูค่า Mark to Market ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศเป็นประจาํทุกวนั 
ตลอดจนวเิคราะหผ์ลการทดสอบสภาวะวกิฤต (Stress Testing) อย่างสมํ�าเสมอ 
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สาํหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิของธนาคารนั *น ไม่มฐีานะเงนิตราต่างประเทศที�เป็นสาระสาํคญั ดงันั *นจงึ
ไม่มคีวามเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนที�เป็นสาระสาํคญั 

 
• ความเสี"ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภณัฑ ์
 

ธนาคารไมม่กีารทาํธุรกรรมลงทนุในตราสารทุนเพื�อคา้นอกเหนอืจากการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัใน
เครอืของธนาคาร รวมถงึหุน้สามญัที�ไดร้บัมาจากการปรบัโครงสรา้งหนี*ที�มปีญัหา รวมทั *งมเีงนิลงทุนในกองทุนวายุภกัษ์ 
1 ซึ�งเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และจดัตั *งตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 1 กรกฏาคม 2546 อายุโครงการ 10 ปี โดยมี
นโยบายคุม้ครองเงนิตน้และอตัราผลตอบแทนขั *นตํ�าและไม่รบัซื?อคนืหน่วยลงทุนก่อนสิ?นอายโุครงการ ซึ!งธนาคารฯ จดัเป็น
เงนิลงทุนระยะยาวประเภทหลกัทรพัยเ์ผื!อขาย และธนาคารไม่มกีารทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัตราสารที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้โภค
ภณัฑ ์จงึไมม่คีวามเสี�ยงดา้นตลาดเพื�อคา้ของตราสารทุน หรอืสนิคา้โภคภณัฑแ์ต่อย่างใด 

 
สาํหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิของธนาคารนั ?น ไม่มบีรษิทัใดที�ลงทุนในตราสารทุนและตลาดสนิคา้โภค

ภณัฑ ์ดงันั *นจงึไมม่คีวามเสี�ยงในดา้นนี* 
 
 

มูลค่าเงินกองทุนขั 4นตํ"าสาํหรบัความเสี"ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน 

         หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั 4นตํ"าสาํหรบัความเสี"ยงด้านตลาด งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555 งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555

ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี*ย 472                    362                    472                    362                    
ความเสี�ยงด้านราคาตราสารทุน -                     5                        -                     -                     

ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน 7                        42                      7                        42                      
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั 4นตํ"าที"ต้องดาํรง 479                           409                           479                           404                           

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม
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มูลค่าฐานะที"เกี"ยวข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพื"อการธนาคาร 

     หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าฐานะที"เกี"ยวข้องกบัตราสารทุน งวดธนัวาคม 2555 งวดธนัวาคม 2554 งวดธนัวาคม 2555 งวดธนัวาคม 2554

1. มูลค่าฐานะท ี�เก ี�ยวข้องกบัตราสารทุน

   1.1 มูลค่าตราสารทุนท ี�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (ท ั *งใน
ประเทศและต่างประเทศ)

        - ราคาทุน 2,568                   2,595                   2,568                   2,568                   
        - ราคาตลาด 2,732                   2,662                   2,732                   2,645                   
   1.2 มูลค่าตราสารทุนอื�น (ท ั *งในประเทศและต่างประเทศ) 1,307                   2,084                   2,187                   3,853                   
2. กําไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน 69 82 42 79

3. ส่วนเกนิทุน(ตํ�ากว่าทุน) สุทธจิากการตรีาคาเงนิลงทุนในตราสาร
ทุนประเภทเผื�อขาย 165                     92                       165                     78                       

4. มูลค่าเงนิกองทุนข ั *นตํ�าสําหรบัฐานะที�เก ี�ยวข้องกบัตราสารทุนแยก
ตามวธิ ีSA 84                       90                       159                     239                     

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม

 

 

ข้อมูลความเสี"ยงด้านอตัราดอกเบี4ยในบญัชีเพื"อการธนาคาร 

ผลการเปลี"ยนแปลงของอตัราดอกเบี4ย* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) 

                 หน่วย : ล้านบาท

งวดธนัวาคม 2555 งวดธนัวาคม 2554 งวดธนัวาคม 2555 งวดธนัวาคม 2554

บาท -135 -173 -92 -131 

USD 4 33 4 33
อื�นๆ -1 2 -1 2

รวมผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี*ย -132 -138 -89 -96 
* ภายใต้สมมุตฐิานของการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี*ยเพื�มข ึ*นเท่ากบั 100bps

สกุลเงิน

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี4ยสทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี4ยสทุธิ

 

 

ทั *งนี* ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการบรหิารความเสี�ยงดา้นตลาด และควบคุมดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย รวมถงึการทดสอบความแม่นยาํและความถูกตอ้ง (Back Test) ของแบบจาํลองต่างๆ ที�ใชใ้นการประเมนิความ
เสี�ยงดา้นตลาดอย่างสมํ�าเสมอ อกีทั *งใหม้กีารรายงานการประเมนิเงนิกองทุนที�ตอ้งดาํรงเพื�อรองรบัความเสี�ยงดา้นตลาด
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ความเสี"ยงด้านสภาพคลอ่ง  
 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง หมายถงึ การที�ธนาคารไม่สามารถชาํระเงนิตามภาระผกูพนัภายในระยะเวลาที�
กาํหนดได ้อนัอาจเนื�องมาจากธนาคารไม่สามารถเปลี�ยนสนิทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสดหรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนที�เพยีงพอได้
ทนัตามกาํหนด ธนาคารมกีารวางแผนและบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการควบคุมดแูล
ระดบัสภาพคล่องใหเ้พยีงพอที�จะชาํระภาระผกูพนัไดท้ั *งในปจัจบุนัและอนาคต โดยมโีครงสรา้งแหล่งที�มาของเงนิทุนหลกั
คอืเงนิฝาก และการใชไ้ปของเงนิทุนหลกัคอืสนิเชื�อและเงนิลงทนุ นอกจากนี*ธนาคารจะตอ้งรกัษาระดบัของสนิทรพัย์
สภาพคล่องที�เหมาะสมโดยมสีนิทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องสงูอย่างเพยีงพอ เพื�อเป็นแหล่งสาํรองสาํหรบัสภาพคล่องของ
ธนาคาร โดยตามโครงสรา้งของธนาคาร สายบรหิารเงนิมหีน้าที�ในการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคารโดย
อยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี*สนิ (Assets and Liabilities Management Committee: 

ALCO) โดย ALCO มหีน้าที�ในการดแูลภาพรวมของการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร ทบทวนนโยบาย
การบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคารก่อนที�จะนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) เพื�อ
อนุมตั ิรวมถงึมหีน้าที�ในการอนุมตัริะดบัความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร โดยมสีายบรหิารความเสี�ยงทาํหน้าที�
ควบคุมและดแูลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องตามกรอบที�ไดร้บัอนุมตัจิาก ALCO ในการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง
ของกลุ่มธุรกจิการเงนินั *น จะเป็นการบรหิารแบบกระจายอาํนาจ (Decentralize) โดยหากธนาคารจะชว่ยเหลอืดา้นสภาพ
คล่องแก่นิตบิุคคลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จะตอ้งเป็นไปตามวงเงนิสนิเชื�อที�ไดร้บัอนุมตัติามอาํนาจของคณะกรรมการ
พจิารณาสนิเชื�อ (Credit Committee: CC) และ BOD 

 
ธนาคารมเีครื�องมอืควบคุมและรายงานความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งซึ�งประกอบดว้ย อตัราสว่นสภาพคล่อง 

(Liquidity Ratio) สว่นต่างสภาพคล่องสะสม (Cumulative Liquidity Gap) ในชว่งระยะเวลาต่างๆ (ในภาวะธุรกจิปกตแิละภาวะ
วกิฤตขิองธุรกจิธนาคาร) และการกระจุกตวัของแหล่งที�มาของเงนิทุน (Deposit Concentration) โดยในการจดัทาํสว่นต่าง
สภาพคล่องสะสม ในการทดสอบภาวะวกิฤต ธนาคารจะมกีารเพิ�มปจัจยัที�สง่ผลลบเพิ�มขึ*นต่อสภาพคล่องธนาคาร ซึ�ง
ความถี�ของการควบคุมและรายงานความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องต่างๆ จะจดัทาํอย่างน้อยเดอืนละครั *ง หากระดบัความเสี�ยง
ดา้นสภาพคล่องสงูเกนิ MAT สายบรหิารความเสี�ยงจะรายงานต่อ ALCO และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหม้กีารแกไ้ขโดย
เร่งด่วน รวมทั *งดาํเนินการอื�นๆ ตามที�กาํหนดในระเบยีบวธิกีารปฏบิตั ิ

 
นอกจากนี* ธนาคารยงัไดจ้ดัทาํแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื�อใชเ้ป็นแนวทางใน

การดาํเนินการและปฏบิตัอินัเป็นการช่วยใหธ้นาคารสามารถป้องกนัและจดัการปญัหาที�อาจเกดิจากการระดมเงนิ 
 
สถานะดา้นสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิ*นเดอืนธนัวาคม 2555 ธนาคารมสีนิทรพัยส์ภาพคล่องเป็นจาํนวน 

42,074 ลา้นบาท คดิเป็น 21.8% ของสนิทรพัยส์กุลบาทของธนาคาร โดยสนิทรพัยส์ภาพคล่องประกอบดว้ย เงนิสด 
3,130 ลา้นบาท ธุรกรรมซื*อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 2,000 ลา้นบาท ตราสารหนี*ภาครฐับาล 19,891 ลา้น
บาท และตราสารหนี*ภาคเอกชน 17,053 ลา้นบาท โดยมอีตัราสว่นสนิเชื�อต่อเงนิฝากและตั Uวแลกเงนิอยทูี�� 93.54% โดยใน
ปี 2555 ธนาคารไดเ้ริ�มมกีารระดมเงนิดว้ยหุน้กูเ้ป็นทางเลอืกเพิ�มเตมิ ดงันั *น หากพจิารณาอตัราสว่นสนิเชื�อต่อเงนิฝาก
รวมตั Uวแลกเงนิและหุน้กูแ้ลว้ อตัราสว่นจะอยู่ที� 88.82% 
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ความเสี"ยงด้านปฏิบติัการ  
 

ความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร หมายถงึ ความเสี�ยงที�จะเกดิความเสยีหายทั *งทางตรงและทางออ้ม อนั
เนื�องมาจากกระบวนการควบคุมที�ไม่เพยีงพอ โดยอาจเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน บุคลากร ระบบงาน 
หรอืเหตุการณ์ภายนอก ซึ�งยงัประกอบดว้ยปจัจยัความเสี�ยงที�เกดิจากการขาดการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีหรอืการขาดธรร
มาภบิาลในองคก์ร ปจัจยัเหล่านี*สามารถสง่ผลกระทบในดา้นลบต่อผลประกอบการดา้นการเงนิและเงนิกองทุนของ
ธนาคารได ้เพื�อใหก้ารบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารมปีระสทิธผิล ธนาคารจงึไดจ้ดัใหม้นีโยบาย แนวทางและวธิกีาร
ปฏบิตังิาน เพื�อใหธ้นาคารมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเทยีบเทา่มาตรฐานสากล มคีวาม
โปร่งใส และสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล ทั *งนี* คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมอีาํนาจหน้าที�กาํหนดและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื�ออนุมตันิโยบายและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารที�เป็นไปตามหลกัปฏบิตัิ
สากล นอกจากนี* ธนาคารยงัไดแ้ต่งตั *งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารเพื�อหารอื พจิารณากลั �นกรอง 
ประเมนิ และใหค้าํแนะนําในประเดน็ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร และยงัครอบคลุมถงึเหตุการณ์ทจุรติ
ที�อาจเกดิขึ*น โดยมปีจัจยัหลกัสาํคญัที�ทาํใหเ้กดิความเสี�ยง ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์
ภายนอก 

 
มาตรฐานการปฏบิตังิานความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารของธนาคาร คอื การกาํหนดความรบัผดิชอบในการ

บรหิารจดัการความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ ทั *งในดา้นธุรกจิ ดา้นผลติภณัฑ ์การบรกิาร และระบบ
สนบัสนุนการปฏบิตังิาน โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารหน่วยงานตลอดจนพนกังานผูป้ฏบิตักิารในหน่วยงานนั *นๆ 
รวมถงึการปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลทั *งภายในและภายนอก กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานควบคุมที�
เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏบิตังิาน ทั *งนี*เพื�อใหม้ั �นใจว่าหน่วยงานต่างๆ ไดม้กีารปลกูฝงัวฒันธรรมการ
ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละการบรหิารความเสี�ยงภายในหน่วยงานของตน จงึมกีารแต่งตั *งผูป้ระสานงานบรหิารความเสี�ยง 
(Risk Coordinator) เพื�อตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารใน
หน่วยงานนั *นๆ 

 
ทมีบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารจะทาํหน้าที�พฒันาเครื�องมอื ระบบ และกระบวนการใหส้ามารถระบุ 

ประเมนิ ควบคุม รายงานและตดิตามความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารของ
ธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล 

 
ทั *งนี* หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบรษิทัย่อยในเครอืของธนาคาร จะตอ้งมกีารบรหิารจดัการความ

เสี�ยงดา้นปฏบิตักิารโดยใชเ้ครื�องมอืหรอืกระบวนการต่อไปนี* 
 
1.  การประเมินความเสี"ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment) 

 
ทุกหน่วยงานจะตอ้งประเมนิความเสี�ยงและควบคุมความเสี�ยงดว้ยตนเองและรายงานผลต่อสายบรหิาร

ความเสี�ยง รายงานเหล่านี*จะใชเ้พื�อประเมนิและวเิคราะหค์วามเสี�ยงที�เกดิขึ*นโดยรวม และใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนด
แผนดาํเนินการแกไ้ขและตดิตาม นอกจากนี*ธนาคารยงัมกีารทบทวนในระดบัหน่วยงาน เพื�อพจิารณาว่าโครงสรา้งและ
กระบวนการทาํงานของหน่วยงานเหล่านั *นมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ อนัจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
รวมทั *งแกไ้ขปญัหาที�เกดิขึ*นไดท้นัเวลา ตลอดจนมกีารกาํหนดหน้าที�สาํหรบัผูป้ฏบิตังิานทั �วทั *งองคก์รอย่างมปีระสทิธผิล
และประสทิธภิาพ ซึ�งรวมถงึการกาํหนดขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบและอาํนาจในการอนุมตัทิี�ชดัเจน มรีะบบ
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ตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ รวมทั *งมกีารดแูลเรื�องความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ�งทาํใหม้คีวามมั �นใจไดว้า่ธนาคารสามารถ
ดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื�องและสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล โดยเป็นที�ยอมรบัตามมาตรฐานสากล 

 
2.  การรายงานขอ้มูลความเสียหายด้านปฏิบติัการ (Loss Incident Reports) 

 
ธนาคารกาํหนดใหทุ้กหน่วยงานมหีน้าที�รายงานขอ้มลูความเสยีหายผ่านช่องทางที�ธนาคารกาํหนด 

รายงานขอ้มลูความเสยีหายนี*จะช่วยใหห้น่วยงานต่างๆ พฒันากระบวนการประเมนิและบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร
ของตน และป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์ความเสยีหายเช่นเดยีวกนันี*ขึ*นอกีในอนาคต ขอ้มลูการรายงานเหตุการณ์ความ
เสยีหายดงักล่าวจะมกีารรวบรวมและวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิเพื�อพฒันาและกาํหนดรปูแบบการคาํนวณเงนิกองทุนของธนาคาร 

 
3.  ดชันีชี4วดัความเสี"ยงหลกั (Key Risk Indicators: KRIs) 

 
ธนาคารไดนํ้า KRI มาใชเ้ป็นเครื�องมอืในการบรหิารจดัการความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

ทั *งนี*สญัญาณเตอืนล่วงหน้าที�หน่วยงานไดร้บัซึ�งเป็นผลจากการจดัทาํ KRI จะทาํใหฝ้า่ยบรหิารของหน่วยงานสามารถ
บรหิารจดัการและตดิตามผลการบรหิารจดัการความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ*นไดอ้ย่างต่อเนื�อง ทั *งนี* เพื�อป้องกนัและหลกีเลี�ยง
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของหน่วยงานที�อาจเกดิขึ*นจากความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
4.  กระบวนการอนุมติัการออกผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product Approval Process) 

ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน จงึไดก้าํหนด
กระบวนการพจิารณาอนุมตัผิลติภณัฑใ์หม่ที�เขม้งวดโดยใหร้ะบแุละประเมนิความเสี�ยงที�ครอบคลุมความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อ 
ดา้นตลาด และดา้นปฏบิตักิาร รวมถงึกาํหนดใหม้กีารพจิารณาผลติภณัฑใ์หม่อย่างครอบคลุมทุกดา้นโดยคณะทาํงาน
และหน่วยงานธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนเสนอลงนามเหน็ชอบและนําผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด 

 
5.  กระบวนการรบัเรื"องรอ้งเรียน (Complaint Management Process)  

 
ธนาคารตระหนกัถงึความเสี�ยงดา้นชื�อเสยีง (Reputation Risk) และความพงึพอใจของลกูคา้ จงึกาํหนดใหม้ี

หน่วยงานและวธิปีฏบิตัใินการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ โดยจดัตั *งหน่วยงานเพื�อเป็นช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีนที�มถีงึ
ธนาคาร ไดแ้ก่ การรอ้งเรยีนผ่านศนูยร์บัเรื�องรอ้งเรยีน (Complaint Center) การรอ้งเรยีนผ่านศนูยบ์รกิารลกูคา้ (CIMB Thai 

Care Center) และเรื�องรอ้งเรยีนผ่านช่องทางออน์ไลน์ของธนาคาร (Facebook) โดยจะทาํหน้าที�พจิารณา และจดัสง่เรื�อง
รอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานที�ถูกรอ้งเรยีน เพื�อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาแนวทางการแกไ้ข รวมทั *งจดัทาํหนงัสอืตอบชี*แจง
ไปยงัผูร้อ้งเรยีนโดยตรง โดยศนูยร์บัเรื�องรอ้งเรยีนจะทาํหนงัสอืตอบชี*แจงไปยงัหน่วยงานราชการต่างๆ เพื�อรบัทราบผล
การดาํเนินการแกไ้ข และนําเรื�องรอ้งเรยีนเขา้รายงานต่อที�ประชมุคณะทาํงานร่วมพจิารณาปญัหาเรื�องรอ้งเรยีน เพื�อ
ทราบผลการดาํเนินการและพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข เพื�อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีน และป้องกนัปญัหาไมใ่ห้
เกดิขึ*นซํ*าอกี โดยคณะทาํงานร่วมพจิารณาปญัหาเรื�องรอ้งเรยีน จะนํารายงานสรุปผลการดาํเนินการต่อฝา่ยจดัการและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกเดอืน 
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6.  แผนรองรบัการดาํเนินธรุกิจอย่างต่อเนื"อง (Business Continuity Plan)  

 
ธนาคารไดก้าํหนดใหม้กีารพฒันาและบรหิารจดัการความต่อเนื�องทางธุรกจิ โดยที�ทุก Business Unit ของ

ธนาคาร รวมถงึบรษิทัในเครอื ตอ้งวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิและดาํเนินการเขยีนแผนความต่อเนื�องทางธุรกจิตามผล
ของการวเิคราะห ์ตลอดจนใหม้กีารทดสอบแผนโดยอา้งองิตามขั *นตอนที�ระบุไวใ้นแผนความต่อเนื�องทางธุรกจิ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั *ง เพื�อใหแ้น่ใจว่าเมื�อเกดิเหตุการณ์วกิฤตใิดๆ จนกระทั �งสง่ผลชะงกังนัต่อธุรกจิที�สาํคญัของธนาคาร ธนาคารจะ
สามารถกูร้ะบบนั *นๆ กลบัคนืมาและใหบ้รกิารอย่างต่อเนื�องไดท้ั **งหมดหรอืบางสว่นภายในเวลาที�ไดก้าํหนดไว ้ทั *งนี* เพื�อ
เป็นการรกัษาชื�อเสยีงและความมั �นใจของลกูคา้ของธนาคารและบรษิทัในเครอื 

 
7.  การตรวจสอบและการกาํกบัการปฏิบติังาน  
 
ธนาคารมดีา้นตรวจสอบภายในและฝา่ยกาํกบัการปฏบิตังิานที�เป็นหน่วยงานอสิระที�ช่วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการทาํหน้าที�ตรวจสอบ ดแูล และตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานภายในของธนาคารใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบยีบของหน่วยงานทางการที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 

• เงินกองทุนรองรบัความเสี"ยงด้านปฏิบติัการ 

 

ธนาคารไดม้กีารคาํนวณเงนิกองทุนสาํหรบัรองรบัความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 
(BIA) ซึ�งธนาคารมแีผนที�จะขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยว้ธิ ีStandardized Approach (SA-OR) ในอนาคต 

 
เงินกองทุนขั 4นตํ"าที"ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี"ยงด้านปฏิบติัการ (โดยวิธี BIA) 

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั 4นตํ"า งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555 งวดธนัวาคม 2555 งวดมิถนุายน 2555

คํานวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 1,016 946 842 792

เฉพาะธนาคารรวมกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 


