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1. บทน า 

ธนาคารมุ่งที่จะใช้หลักการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผล
ประกอบการและฐานะการเงิน และเพิ่มมูลค่ากิจการของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้การบริหาร 
และควบคุมความเสี่ยงของธนาคารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติที่ดีส่าหรับองค์กร 
ธนาคารจะยอมรับความเสี่ยงตราบเท่าที่พิจารณาเห็นว่าคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่จะได้รับ และอยู่ภายในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยหลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกน่าไปใช้ปฏิบัติกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารด้วย 

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่ารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารให้ความส่าคัญ ธนาคารจึงได้มีการจัดท่ารายงานการ
เปิดเผยข้อมูลขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุนให้บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลประเมินความ
เข้มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เป็นอย่างดี 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application) 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ BASEL Ill – Pillar 3 นี้ จะเปิดเผย
ข้อมูลทั้งในระดับเฉพาะธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation) ซึ่งไดร้วมข้อมูลของบริษัทย่อยของธนาคาร อันประกอบด้วย 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น
ของธนาคาร 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจ ากัด เช่าซื้อ 99.99% 
2. บริษัท เวิลด์ลีส จ ากัด เช่าซื้อ 99.99% 
3. บริษัท ซีทีคอลล์ จ ากัด ติดตามทวงหนี้และเรียกเก็บหนี ้ 99.99% 

3.  เงินกองทุน 

3.1 โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจการเงิน มีจ่านวน
ทั้งสิ้น 27,946 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ่านวน 19,694 
ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 จ่านวน 19,694 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ่านวน 8,252 ล้านบาท ในส่วน
เฉพาะธนาคาร มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ(CET1) 19,619 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 
จ่านวน 19,619 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ่านวน 8,269 ล้านบาท รวมเป็นเงินกองทุนทั้งสิ้น 27,888 
ล้านบาท  

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารจะประกอบด้วยเงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ และหุ้นกู้ด้อย
สิทธิระยะยาวและหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนทีมี่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ซึ่งธนาคารแห่ง
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ประเทศไทยก่าหนดให้ทะยอยลดนับปีละ 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป จึงท่าให้สามารถนับ
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 90 

ตารางที่ 1  โครงสร้างเงินกองทุน 
(1)

 

                            หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2556 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2556 

30 ม.ิย. 
2556 

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 19,694 19,281 19,619 19,171 
    1.1   เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)  19,694 19,281 19,619 19,171 
           1.1.1  ทุนช่าระแล้ว (หุน้สามัญ) หลังหกัหุ้นสามญัซื้อคนื 10,542 10,542 10,542 10,542 
           1.1.2  ส่วนเกิน (ต่่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 3,868 3,868 3,868 3,868 
           1.1.3  ทุนส่ารองตามกฎหมาย 272 246 272 246 
           1.1.4  ก่าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร 5,269 3,617 5,020 3,464 
           1.1.5  รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (1.1.5.1 + 1.1.5.2)  792 1,008 835 1,051 
                    1.1.5.1  ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 835 1,051 835 1,051 
                    1.1.5.2  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากผู ้ 
                               เป็นเจา้ของ 

(43) (43) - - 

1.1.6  รายการหักจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
         (1.1.6.1 + 1.1.6.2) 

(1,049) - (918) - 

                    1.1.6.1  รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ 
        เจ้าของ * 

(1,049) - (918) - 

                    1.1.6.2  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสาร 
        ทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุน 
        ชั้นที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงินมีจ่านวนไม ่
        เพียงพอให้หักจนครบเตม็จ่านวน 

- - - - 

    1.2   เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) - - - - 
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 8,252 8,184 8,269 8,176 
    2.1   เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีม่ีสิทธิ 
           ด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามญั 

7,650 7,650 7,650 7,650 

    2.2   เงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกต ิ 602 534 619 526 
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 27,946 27,465 27,888 27,347 

(1) ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินด่ารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ในระดับ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
* สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

ธนาคารมีการค่านวณความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์   
Basel lIl ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) และความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งธนาคารได้มีการก่าหนดวิธีการด่ารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง
ในแต่ละด้านของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง วิธีการด ารงเงินกองทุน 
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต Standardised Approach (SA) 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Basic Indicator Approach (BIA) 

 

ทั้งน้ี ธนาคารมีแผนท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการด่ารงเงินกองทุนส่าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจากวิธี 
Basic Indicator Approach (BIA) เป็นวิธี Standardised Approach (SA-OR) ในอนาคต   ส่าหรับการด่ารง
เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธี IRB ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคต 
ธนาคารต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่น่ามาใช้ส่าหรับการค่านวณด้วยวิธี
นี้ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียของการค่านวณเงินกองทุนด้วยวิธี IRB ในอนาคตอีก
ครั้งหนึ่ง 
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ตารางที่ 2  มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง  

                      หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2556 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2556 

30 ม.ิย. 
2556 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต 14,374 13,864 14,679 14,186 
1.  ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 14,083 13,577 14,394 13,903 
    1.1  ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันา  
          ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความ 
          เส่ียงเหมือนกับลูกหนีภ้าครัฐบาล 

- 1 - 1 

    1.2  ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องคก์าร 
          ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความเส่ียง  
          เหมือนกับลูกหนี้สถาบนัการเงิน และบริษัทหลักทรัพย ์

356 602 356 601 

    1.3  ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของ 
          รัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความเส่ียงเหมอืน 
          กับลูกหนีธุ้รกิจเอกชน 

9,554 9,232 10,822 10,372 

    1.4  ลูกหนี้รายย่อย 2,475 2,179 1,435 1,321 
    1.5  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 1,086 905 1,085 905 
    1.6  สินทรัพย์อื่น 612 658 696 703 
2.  ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 291 287 285 283 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 1,160 934 1,160 934 
     1. ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 1,135 880 1,135 880 
     2. ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน - - - - 
     3. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 25 54 25 54 
     4. ความเส่ียงด้านราคาสินคา้โภคภัณฑ ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 1,195 1,097 994 908 
รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต่ าทีต้่องด ารงทั้งสิ้น * 16,729 15,895 16,833 16,028 
รวมมูลคา่สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิน้ 196,819 187,009 198,037 188,573 

*อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เส่ียงขั้นต่่าเท่ากับร้อยละ 8.50 
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ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง(CET1 Ratio) 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier1 Ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total Capital 
Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.9 ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 14.1 ตามล่าดับ ในขณะที่
ระดับกลุ่มธุรกิจของธนาคาร อยู่ที่ระดับร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 14.2 ตามล่าดับ โดยอัตราส่วน
ดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่่าที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 4.5 ร้อยละ 6.0 และ   
ร้อยละ 8.5 ตามล่าดับ 

 
ตารางที่ 3  อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (1) 

                         หน่วย : ร้อยละ 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
ขั้นต่ า
ของ
ธปท. 

31 ธ.ค. 
2556 

30 ม.ิย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2556 

30 ม.ิย. 
2556 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 10.01 10.31 9.91 10.17 4.50 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 10.01 10.31 9.91 10.17 6.00 
เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เส่ียง 14.20 14.69 14.08 14.50 8.50 

(1) ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินด่ารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ในระดับ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
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4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ (Risk 
exposure and assessment) 

4.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารมุ่งที่จะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินที่ม่ันคง น่าเชื่อถือและยั่งยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยง
หลักๆ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การวัด
ความเสี่ยง การก่ากับติดตามความเสี่ยง และการจัดการ ความเสี่ยงด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงที่
แข็งแกร่ง โดยมีหลักการที่ว่า ผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) โดยมี
คณะกรรมการย่อยอีก 3 คณะท่ีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ Credit Risk Committee รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต Operational 
Risk Committee รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ Basel Steering Committee 
ก่ากับดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Basel ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้มีความรู้
และประสบการณ์ ท่าหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ยง เพื่อให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมท้ังก่าหนดโครงสร้างการก่ากับดูแลในด้านนี้ เพื่อให้ความเสี่ยงด้านต่างๆ
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจท่ีโปร่งใส  

ทั้งนี้ ธนาคารมีสายบริหารความเสี่ยงท่าหน้าที่พัฒนาและด่าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธี
ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารที่เหมาะสม สายบริหารความเสี่ยงท่าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการย่อยภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการด่าเนินธุรกิจ 
สายบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ที่มีธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยง 

4.2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารมีสายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Group) ประกอบด้วย 2 ด้าน 5 ทีม 1 ส่านัก 
ดังนี ้

1. ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตและระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Analytics and 
Infrastructure Division) มีหน้าที่หลักที่ส่าคัญ คือ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(Database) ที่เหมาะสมเพี่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง พัฒนาแบบจ่าลอง ส่าหรับวัดความ
เสี่ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานข้อมูลความเสี่ยงในภาพรวม 
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2. ทีมนโยบายความเสี่ยงและก่ากับแบบรวมกลุ่ม (Risk Policy and Consolidated Supervision 
Team) มีหน้าที่ในการจัดท่านโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และก่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารให้ปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานของรัฐที่ก่ากับธุรกิจนั้นๆ 

3. ทีมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Team) มีหน้าที่ในการศึกษาทบทวน 
ติดตาม และปรับปรุงกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการ ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนการด่าเนินธุรกิจของธนาคาร 

4. ทีมความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Team) มีหน้าที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้าน
ตลาดที่เกิดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า (Trading activities) ประเมินค่าความเสี่ยงด้าน
ตลาด ติดตามและควบคุมตามข้อก่าหนดของเพดานความเสี่ยงที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร (Market Risk Limits) รายงานผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานการ
เกินเพดานความเสี่ยงตามนโยบายธนาคาร (Escalation Procedure) 

5. ทีมความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Team) มีหน้าที่
วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี
เพื่อธนาคาร ให้อยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสิน หรือคณะกรรมการธนาคาร 

6. ทีมความเสี่ยงด้านสินเชื่อรายย่อย (Retail Risk Team) มีหน้าที่ติดตามและจัดท่ารายงาน
คุณภาพของพอร์ต (Asset Quality) สินเชื่อรายย่อยของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน เพื่อให้เข้าใจและแยกแยะลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มลูกค้าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อ Portfolio ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการรายงานนี้จัดท่าต่อ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร 

7. ด้านความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Division) มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกหนี้ราย
ตัว พร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นท่ีจะลดความเสี่ยงก่อนน่าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ 

8. ส่านักวิจัย มีหน้าที่น่าเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการน่าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
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โครงสร้างสายบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร
ก่าหนดนั้นหน่วยงานของธนาคารที่รับผิดชอบในด้านความเสี่ยงนั้นๆ จะเป็นผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินด้วย 
โดยทีมนโยบายความเสี่ยงและก่ากับแบบรวมกลุ่ม มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงในเร่ืองต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิผล 

5. การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

5.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็นผลมาจากการพิจารณาที่ไม่
เพียงพอหรือคลอบคลุม ซึ่งอาจคุกคามการด่าเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลท่าให้ขาดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการท่ีจ่าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

เป้าหมายที่ส่าคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์คือการรักษาความเสี่ยงที่ด่าเนินการโดย
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่ก่าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นธนาคารมีการก่าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย 
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ 

สายบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Group) 

เลขานกุาร 
(Secretary) 

ทีมความเสีย่งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน 
(Asset and Liability Management Team) 

ทีมนโยบายความเสี่ยงและก่ากบัแบบรวมกลุม่ 
(Risk Policy and Consolidated Supervision Team) 

ด้านความเสี่ยงดา้นเครดิต  
(Credit Risk Division) 

ทีมความเสีย่งด้านปฏิบัตกิาร 
(Operational Risk Team) 

ส่านกัวิจยั 
(Research Office) 

ด้านวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นเครดิตและ
ระบบบริหารความเสีย่ง 

 (Risk Analytics and Infrastructure Division) 

ทีมความเสีย่งด้านสินเชื่อรายย่อย 
(Retail Risk Team) 

ทีมความเสีย่งด้านตลาด 
(Market Risk Team) 

งานสนับสนุนบริหารความเสีย่ง 
(Risk Management Support) 
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การวิเคราะห์ตลาด และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความจ่า เป็นและเหมาะสม  
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการก่าหนดแผนธุรกิจ 
หลังจากการด่าเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายจะติดตามผลและ
ทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ส่าคัญๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการไม่เหมาะสม 

ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเป็นกลไกส่าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด่าเนินธุรกิจให้
ประสบความส่าเร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆให้ท่าหน้าที่และ
รับผิดชอบงานต่างๆตามที่ก่าหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอ่านาจตาม
หลักการก่ากับดูแลและการปฏิบัติงานท่ีดีอันจะท่าให้การท่าธุรกรรมต่างๆมีความถูกต้องเที่ยงตรงและ
การด่าเนินการตามแผนธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน 

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวการณแ์ข่งขัน 

ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็นปัจจัยภายนอกที่ธนาคารต้องติดตามอยู่เสมอ การด่าเนินการตาม
แผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้ออ่านวยอาจท่าให้ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ส่านักวิจัยร่วมกับด้านกลยุทธ์จะมีการติดตาม
และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ การวิเคราะห์
และประเมินธนาคารคู่แข่งอย่างสม่่าเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจัยเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด่าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

3. ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน 

ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบที่ส่าคัญอย่างยิ่งของกลไกในการลดและบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งได้แก่ การรักษาเงินกองทุนให้เพียงพอทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (Extreme but 
plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้ก่าหนดแผนการ
บริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบัติการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก่าหนด หนึ่งในเครื่องมือที่ธนาคารใช้คือ CAR Trigger (Capital Adequacy 
Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยุทธ์และการเงินร่วมกับสายบริหารความเสี่ยงใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า
ในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน 
 

5.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระหรือพันธะที่มีต่อธนาคารตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเสี่ยงด้าน
เครดิตอาจส่งผลให้คุณภาพของสินเชื่อธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการท่าก่าไรและระดับ
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เงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นโดยรายได้ที่
ได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิต ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการวัดความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการก่าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน ระหว่างผู้ท่า
หน้าที่ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมัติสินเชื่อ และผู้บริหารจัดการความเสี่ยง 

ธนาคารได้พัฒนาและใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมาะสมกับประเภทของ
ลูกค้า เช่น เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง Corporate Rating Tool ซึ่งพัฒนาและใช้ส่าหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
หรือลูกค้าขนาดใหญ่ เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง SMEs Rating ส่าหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม 
เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialised Lending) และระบบประเมินโดยใช้คะแนน 
(Credit Scoring) ส่าหรับลูกค้ารายย่อยทั้งสินเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันรวมทั้งสินเชื่อเช่า
ซื้อ ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารมีระบบงาน (system) เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล
แบบจ่าลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกัน กรอบและวิธีปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงส่าหรับธนาคารและบริษัทย่อยได้เริ่มด่าเนินการตั้งแต่ปี 2552 เม่ือกลุ่มซีไอเอ็ม
บี (CIMB Group) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการด่าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง  และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี 

ความเสี่ยงจากหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นความเสี่ยงที่ส่าคัญที่กระทบต่อความสามารถในการท่า
ก่าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส่าคัญกับการติดตามและ
จัดการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และมีการตั้งส่ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ 
ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกค้าที่มีปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพลง ส่าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตระดับ Portfolio นั้น ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยง
จากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการก่าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ในระดับที่เหมาะสม เช่น 
เพดานความเสี่ยงในระดับประเทศ เพดานความเสี่ยงในการให้เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้า เพดานความเสี่ยง
ประเภทธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดท่าการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบที่
ธนาคารจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกต่่า ในกรณีที่เป็นไปได้และกรณีรุนแรง 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการก่าหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต 
เพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื่อโดยให้ความส่าคัญต่อความสามารถในการช่าระหนี้ โดยพิจารณา 
กระแสเงินสดจากการด่าเนินงานของลูกค้า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่จะมาช่าระหนี้ แต่ธนาคารก็ให้
ความส่าคัญต่อหลักประกันที่จะมาค้่าประกันการกู้ยืมด้วย เพื่อเป็นแหล่งรองของการช่าระหนี้และช่วยบรรเทา
ความเสียหายของธนาคารในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช่าระหนี้ ส่าหรับทรัพย์สินที่ธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็น
หลักประกันส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 
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เป็นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงของการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารได้จัดท่านโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมินจะต้องเป็นไปตาม
นโยบายท่ีธนาคารก่าหนดไว้ 

ส่าหรับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อใช้ในการค่านวณความเพียงพอของเงินกองทุนของ
ธนาคาร ได้แก่ 

 หลักประกันทางการเงิน ธนาคารได้มีการน่าหลักประกันทางการเงินมาใชัในการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น โดยธนาคารเลือกใช้การ
ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple 

 การหักกลบหนี้ในงบดุล ธนาคารมีสัญญาเงินกู้มาตรฐาน ที่ธนาคารสามารถใช้หักกลบหนี้ กับ
เงินฝากของคู่สัญญารายเดียวกัน และยังใช้ Global Master Repurchase Agreement กับ
การท่าธุรกรรม Repo-style transaction กับคู่ค้าประเภทสถาบันทุกราย 

 การค้่าประกัน และอนุพันธ์ด้านเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผู้ค้่าประกันในการปรับลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต ในกรณีที่ผู้ค้่าประกันเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการเงินที่มีน้่าหนักความเสี่ยงต่่ากว่าลูกหนี้ โดยส่าหรับผู้ค้่าประกันที่เป็นนิติบุคคล 
และบุคคลค้่าประกัน ซึ่งมีอยู่เป็นจ่านวนมาก ธนาคารไม่ได้น่ามาใช้ในการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิต เนื่องจากธนาคารได้ก่าหนดให้น้่าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกราย
เท่ากับ 100% ตามที่ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหนี ้

ธนาคารได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการติดตามหนี้ที่มีปัญหา และหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะมี
ปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานใน
เรื่องการติดตามหนี้ที่มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ธนาคารก่าหนดได้มีการแบ่งกลุ่มของลูกหนี้  เพื่อให้มี
ความชัดเจนในการติดตามลูกหนี้ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณที่จะมีปัญหา คือลูกหนี้กลุ่ม  Watch-list, ลูกหนี้จัดชั้น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention) ทั้งเกณฑ์ค้างช่าระและเกณฑ์คุณภาพ, ลูกหนี้กลุ่ม Special Alert List 
(SAL) ที่เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่ม Special Mention ที่ต้องระวังอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษมากกว่าลูกหนี้ 
Special Mention, กลุ่มลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring) และกลุ่ม
หนี้เสีย (Non-Performing Loans: NPLs) โดยมีการน่าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบและก่าหนด
ทิศทางด่าเนินการ 
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จากการควบคุมและติดตามลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยให้ธนาคารสามารถแก้ไขหนี้ที่มี
ปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคาร และธนาคารจะช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านกระบวนการ
ปรับโครงสร้างหนี้ในกรณีจ่าเป็น 

ส่าหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารจะเริ่มติดตามให้มีการช่าระหนี้ที่ค้างช่าระ
ตั้งแต่ 2 วันข้ึนไปส่าหรับบัญชีที่เปิดมาไม่เกิน 12 เดือน และ 5 วันข้ึนไปบัญชีที่เปิดมานานกว่า 12 เดือน โดย
ส่งมอบให้บริษัท ซีที คอลล์ จ่ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารเป็นผู้ด่าเนินการโดยก่าหนดวิธีปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาค้างช่าระ เช่น ในช่วงค้างช่าระไม่เกิน 60 วันและถ้าลูกค้าต้องการปรับโครงสร้างหนี้ 
ภายใต้เงื่อนไขที่เห็นชอบร่วมกัน ก็จะท่าการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้ารายนั้น แต่ถ้าไม่สามารถด่าเนินการ
ใดๆ ได้ภายใน 90 วัน จะส่งให้บริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตามหนี้ต่อไป  และเม่ือมีการค้าง
ช่าระครบ 180 วันจะส่งคืนธนาคารเพื่อธนาคารจะส่งต่อให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จ่ากัดเพื่อด่าเนินการ
ตามทวงถามหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป ส่าหรับสินเชื่อมีหลักประกันของธนาคาร จะเริ่มติดตามหนี้ที่ค้าง
ช่าระตั้งแต่ 5 วันข้ึนไป และไม่ได้จัดส่งบัญชีให้บริษัทภายนอกเป็นผู้ติดตาม ส่วนวิธีปฏิบัติอื่นๆ เป็นแนวทาง
เดียวกันกับสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 

ส่าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ท่าธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประกอบด้วย 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ่ากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์  บริษัทมีการจัดท่า  ระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่อง การเรียกเก็บเงิน และวิธีการปฏิบัติงานในการเรียกเก็บเงินส่าหรับผู้เช่าซื้อที่มี
สถานะค้างช่าระ 1-60 วัน และระเบียบปฏิบัติเรื่อง การติดตามและเร่งรัดหนี้ ส่าหรับลูกหนี้ที่ค้าง
ช่าระเกินกว่า  60 วัน  เพื่อให้การเก็บติดตามหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ 
กรณีค้างช่าระ 1- 60 วัน บริษัทจะใช้วิธีโทรศัพท์ทวงถามไปยังผู้เช่าซื้อ หากติดต่อไม่ได้จะติดต่อ
ไปยงัผู้ค้่าประกันให้ช่วยติดต่อผู้เช่าซื้อ หากยังไม่สามารถติดต่อได้ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามที่
อยู่ท่ีผู้เช่าซื้อแจ้งไว้ การติดต่อผู้เช่าซื้อในแต่ละครั้งจะท่าการบันทึกรายงานการติดต่อผู้เช่าซื้อลง
ในระบบปฏิบัติการเช่าซื้อ  เม่ือผู้เช่าซื้อค้างช่าระเกินกว่า 60 วัน จะจัดท่าหนังสือให้ช่าระเงินค่า
เช่าซื้อที่ค้างช่าระ พร้อมกับท่าการทวงถามทางโทรศัพท์ต่อผู้เช่าซื้อและผู้ค้่าประกันพร้อมกับท่า
การบันทึกรายงานการติดต่อผู้เช่าซื้อลงในระบบปฏิบัติการเช่าซื้อ หากติดต่อผู้เช่าซื้อไม่ได้ 
บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามทวงถามอีกครั้ง พร้อมกับท่าหนังสือให้ช่าระหนี้และ
บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อและผู้ค้่าประกัน ในกรณีที่ติดตามพบ จะเจรจาให้ผู้เช่าซื้อ
ช่าระค่างวดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างช่าระ หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถช่าระหนี้ได้ จะด่าเนินการยึด
รถและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดต่อไป หากติดต่อไม่พบ และมีการค้างช่าระเกิน 150 วัน 
บริษัทจะด่าเนินการทางกฎหมายต่อผู้เช่าซื้อและผู้ค้่าประกันต่อไป 
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2. บริษัท เวิลด์ลีส จ่ากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์  มีการจัดท่าระเบียบปฏิบัติเรื่อง
การติดตามหนี้และการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้การเก็บติดตามหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทจะเริ่มโทรศัพท์เจรจาทวงถามผู้เช่าซื้อและผู้ค้่าประกันเม่ือมีการผิดนัดช่าระเกินกว่า  3 วัน
ขึ้นไป และเม่ือมีการค้างช่าระ 1 และ 2 งวดจะออกจดหมายเตือนให้ช่าระหนี้ พร้อมทั้งให้
เจ้าหน้าที่ออกติดตามตามที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อแจ้งไว้  และเม่ือค้างช่าระ 3 งวดจะจัดท่าหนังสือบอก
เลิกสัญญา พร้อมท้ังด่าเนินการยึดรถและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดต่อไป 

 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะด่าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือโดยที่ลูกหนี้ยังมี
ศักยภาพและแนวโน้มว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารและลูกหนี้ได้รับ
ประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับช่าระหนี้คืนสูงสุด หรือมีส่วน
สูญเสียต่่าสุด ในขณะที่ลูกหนี้จะยังคงสามารถด่าเนินธุรกิจต่อไป แต่อาจต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตน
ด้วย โดยธนาคารจะด่าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ระมัดระวังมิให้เป็นการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ การกันเงินส่ารอง และหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การระงับรับรู้
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได ้

ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งที่เป็นหนี้ทั่วไปและหนี้มีปัญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการท่ีได้ก่าหนดไว้ส่าหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
วิเคราะห์ลูกหนี้ การอนุมัติ การจัดท่าเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าว
สามารถตรวจสอบควบคุมได้ และสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร 

นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการด่าเนินการ และประสานงานใน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่เป็น
ผู้ช่านาญการเฉพาะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการ
เงินที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับท่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แทนธนาคารได้ โดยเงื่ อนไข
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะต้องน่าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
หรือผู้มีอ่านาจอนุมัติตามค่าสั่งของธนาคาร 

 แนวทางที่ใช้ในการค านวณ General Provision และ Specific Provision 

ธนาคารก่าหนดให้มีการจัดชั้นสินทรัพย์ทั้งปัจจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative หรือ Aging) คือ 
พิจารณาระยะเวลาที่ค้างช่าระ และปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) คือ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อ
ความสามารถในการช่าระหนี้ โดยจะพิจารณาจัดชั้นตามชั้นที่ด้อยกว่าระหว่างการจัดชั้นเชิงปริมาณกับการจัด
ชั้นเชิงคุณภาพ 

ส่าหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และช่าระเป็นปกติตาม
เงื่อนไข) และลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารกันส่ารองในอัตราร้อยละ 1 และ 2 ตามล่าดับของยอด
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หนี้เงินต้นคงค้าง (ไม่รวมดอกเบี้ย) หลังหักมูลค่าหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และส่าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (จัดชั้นหนี้ต่่ากว่ามาตรฐาน หรือด้อยกว่า) ธนาคารได้กันเงิน
ส่ารองในอัตราร้อยละ 100 ส่าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่าหน่ายหลักประกัน โดย
ใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ่าหน่ายหลักประกันได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย การตัดจ่าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญและหนี้สูญที่ได้รับคืนจะน่าไปลดหรือเพิ่มยอดค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

ส่าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ด่าเนินธุรกิจเช่าซื้อ คือบริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจ่ากัด และ
บริษัท เวิลด์ลีส จ่ากัด การจัดชั้นหนี้จะจัดตามระยะเวลาที่ค้างช่าระตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่าหนดเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้จะมีปัญหาในการช่าระหนี้  จะ
ด่าเนินการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์คุณภาพทันที 

 การผิดนัดช าระหนี้  

ธนาคารได้ก่าหนดนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เม่ือลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ ค้างช่าระ
ดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก่าหนดช่าระ หรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช่าระหนี้  
ธนาคารจะหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเลิกรายได้ส่าหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช่าระที่
ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
จะใช้เกณฑ์รับช่าระเงินแทน  ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เม่ือลูกหนี้ได้ช่าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว 

ธนาคารจะรับรู้รายได้ ส่าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างยกเว้นหนี้
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ซึ่ง
จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์รับช่าระเงินจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสามเดือนหรือสามงวดการช่าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ธนาคารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่่า
กว่าราคาตามบัญชีอย่างมีสาระส่าคัญและเป็นระยะเวลานาน 
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 ข้อมูลฐานะที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี Standardised Approach  

ตารางที่ 4  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินที่ส าคัญ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

                   หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

1. สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 261,456 183,174 259,380 181,314 
    1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 193,959 142,424 191,929 140,597 
    1.2 เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/ 52,556 37,242 52,556 37,242 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 5,840 3,508 5,794 3,475 
    1.4 สินทรพัย์ตราสารอนุพันธ์ 3/ 9,101 - 9,101 - 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 903,331 482,784 903,940 483,709 
    2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้่าประกันการกู้ยืมเงิน และ     
         เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

3,112 2,202 3,612 2,752 

    2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด 5/ 858,858 418,327 858,858 418,327 
    2.3 วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึ่งธนาคารได้ผูกพันไวแ้ล้ว  
          (Undrawn committed line) 

41,361 62,255 41,470 
 

62,630 

1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวม
เงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของ
หลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
5/  รวมถึงอนพุันธ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 5  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ส าคัญ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้าน
เครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี  

รวมกลุ่ม 
                                  หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ 

รวม 
เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบี้ย

ค้างรับ) 

สินทรัพย์ 
ตราสาร
อนุพันธ ์3/ 

รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 
การค้ าประกันการ
กู้ยืมเงิน และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์ 
นอกตลาด 

วงเงินที่ยัง
มิได้เบิกใช้ซ่ึง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 258,048 195,684 52,476 4,447 5,441 389,646 3,112 345,210 41,324 
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 1,051 261 80 97 613 131,853 - 131,816 37 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 3,128 1,313 - 1,054 761 63,498 - 63,498 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง 5 5 - - - - - - - 
5. กลุ่มยุโรป 2,512 - - 226 2,286 318,222 - 318,222 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 16 - - 16 - 112 - 112 - 

รวม 264,760 197,263 52,556 5,840 9,101 903,331 3,112 858,858 41,361 
หัก Genernal provision (3,304) (3,304) - - - - - - - 

รวม 261,456 193,959 52,556 5,840 9,101 903,331 3,112 858,858 41,361 
1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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                     หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 2555 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 

รวม 
เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบี้ย

ค้างรับ) 
รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 
การค้ าประกันการ
กู้ยืมเงิน และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ ์

นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใชซ้ึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 180,983 141,190 36,942 2,851 219,544 2,202 155,251 62,091 
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 1,875 1,798 - 77 139,758 - 139,595 163 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,088 1,542 - 546 28,853 - 28,853 - 
4. กลุ่มแอฟริการและตะวันออกกลาง 6 6 - - 1 - - 1 
5. กลุ่มยโุรป 33 - - 33 94,628 - 94,628 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 301 - 300 1 - - - - 

รวม 185,286 144,536 37,242 3,508 482,784 2,202 418,327 62,255 
หัก Genernal provision (2,112) (2,112) - - - - - - 

รวม 183,174 142,424 37,242 3,508 482,784 2,202 418,327 62,255 
1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย ์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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เฉพาะธนาคาร 
                 หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 2556 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ 

รวม 
เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สุทธิ 2/ 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์ 
ตราสาร
อนุพันธ ์3/ 

รวม 

การรับอาวัลต๋ัว
เงิน การค้ า

ประกันการกู้ยืม
เงิน และเล็ตเตอร์

ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์
นอกตลาด 

วงเงินที่ยัง
มิได้เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 255,988 193,670 52,476 4,401 5,441 390,255 3,612 345,210 41,433 
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 1,051 261 80 97 613 131,853 - 131,816 37 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 3,128 1,313 - 1,054 761 63,498 - 63,498 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง 5 5 - - - - - - - 
5. กลุ่มยโุรป 2,512 - - 226 2,286 318,222 - 318,222 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 16 - - 16 - 112 - 112 - 

รวม 262,700 195,249 52,556 5,794 9,101 903,940 3,612 858,858 41,470 
หัก Genernal provision (3,320) (3,320) - - - - - - - 

รวม 259,380 191,929 52,556 5,794 9,101 903,940 3,612 858,858 41,470 
1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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                หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 2555 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 

รวม 
เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สุทธิ 2/ 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบี้ยคา้ง

รับ) 
รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 
การค้ าประกันการ
กู้ยืมเงิน และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ ์

นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใชซ้ึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 179,118 139,358 36,942 2,818 220,469 2,752 155,251 62,466 
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 1,875 1,798 - 77 139,758 - 139,595 163 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,088 1,542 - 546 28,853 - 28,853 - 
4. กลุ่มแอฟริการและตะวันออกกลาง 6 6 - - 1 - - 1 
5. กลุ่มยโุรป 33 - - 33 94,628 - 94,628 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 301 - 300 1 - - - - 

รวม 183,421 142,704 37,242 3,475 483,709 2,752 418,327 62,630 
หัก Genernal provision (2,107) (2,107) - - - - - - 

รวม 181,314 140,597 37,242 3,475 483,709 2,752 418,327 62,630 
1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย ์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 6  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
จ าแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 

 
รวมกลุ่ม 

                   หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ป ี

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ป ี

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 96,494 168,266 (3,304) 261,456 75,251 110,035 (2,112) 183,174 
    1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 79,585 117,678 (3,304) 193,959 58,951 85,585 (2,112) 142,424 
    1.2 เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/  5,983 46,573 - 52,556 12,792 24,450 - 37,242 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 5,840 - - 5,840 3,508 - - 3,508 
    1.4 สินทรพัย์ตราสารอนุพันธ์ 3/ 5,086 4,015 - 9,101 - - - - 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 519,177 384,154 - 903,331 256,577 226,207 - 482,784 
    2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้่าประกันการกู้ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 3,092 20 - 3,112 2,172 30 - 2,202 
    2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด 485,575 373,283 - 858,858 198,399 219,928 - 418,327 
    2.3 วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึ่งธนาคารได้ผูกพันไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 30,510 10,851 - 41,361 56,006 6,249 - 62,255 

1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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เฉพาะธนาคาร 
                   หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ป ี

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ป ี

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 107,921 154,779 (3,320) 259,380 80,821 102,600 (2,107) 181,314 
    1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 91,058 104,191 (3,320) 191,929 64,554 78,150 (2,107) 140,597 
    1.2 เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/  5,983 46,573 - 52,556 12,792 24,450 - 37,242 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรับ) 5,794 - - 5,794 3,475 - - 3,475 
    1.4 สินทรพัย์ตราสารอนุพันธ์ 3/ 5,086 4,015 - 9,101 - - - - 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 519,786 384,154 - 903,940 257,502 226,207 - 483,709 
    2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้่าประกันการกู้ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 3,592 20 - 3,612 2,722 30 - 2,752 
    2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด 485,575 373,283 - 858,858 198,399 219,928 - 418,327 
    2.3 วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึ่งธนาคารได้ผูกพันไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 30,619 10,851 - 41,470 56,381 6,249 - 62,630 

1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 7  มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อน 
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 
และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. ก าหนด 

 
รวมกลุ่ม 

       หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนใน 

ตราสารหนี้ * 
สงสัยจะสูญ  

ปกติ 

กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 184,810 7,945 1,237 1,287 2,401 197,680 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 261 - - - - 261 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,313 - - - - 1,313 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง 5 - - - - 5 - 
กลุ่มยุโรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 186,389 7,945 1,237 1,287 2,401 199,259 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) 
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
           
                        หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนใน 

ตราสารหนี้  
สงสัยจะสูญ  

ปกติ 

กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 131,435 7,064 1,316 483 2,225 142,523 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 1,798 - - - - 1,798 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,542 - - - - 1,542 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง 6 - - - - 6 - 
กลุ่มยุโรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 134,781 7,064 1,316 483 2,225 145,869 - 
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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เฉพาะธนาคาร 
       หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนใน 

ตราสารหนี้ * 
สงสัยจะสูญ  

ปกติ 

กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 184,885 5,911 1,036 1,135 2,333 195,300 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 261 - - - - 261 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,313 - - - - 1,313 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง 5 - - - - 5 - 
กลุ่มยุโรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 186,464 5,911 1,036 1,135 2,333 196,879 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) 
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

       หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2555 

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนใน 

ตราสารหนี้  
สงสัยจะสูญ  

ปกติ 

กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัยจะ
สูญ 

รวม 

ประเทศไทย 130,915 5,780 1,120 396 2,174 140,385 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย 1,798 - - - - 1,798 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,542 - - - - 1,542 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง 6 - - - - 6 - 
กลุ่มยุโรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

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

 
 

         
ห
น่
ย
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ตารางที่ 8  มูลค่าของเงินส ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างปี ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ย
ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาค 

 
รวมกลุ่ม 

             หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision 3/ 

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision  

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างปี 

ประเทศไทย  1,996 974 112  1,334 679 60 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย - - -  - - - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา - - -  - - - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง - - -  - - - 
กลุ่มยุโรป - - -  - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - -  - - - 

รวม 3,304 1,996 974 112 2,112 1,334 679 60 
1/ รวมมูลค่าเงินส่ารองที่กันไว้และหนีสู้ญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) 
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เฉพาะธนาคาร 

             หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision 3/ 

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision  

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญ
ที่ตัดออก
จากบัญชี
ระหว่างปี 

ประเทศไทย  1,630 637 112  1,028 562 60 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  - - -  - - - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - -  - - - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง  - - -  - - - 
กลุ่มยุโรป  - - -  - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย  - - -  - - - 

รวม 3,320 1,630 637 112 2,107 1,028 562 60 
1/ รวมมูลค่าเงินส่ารองที่กันไว้และหนีสู้ญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย (ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556) 
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ตารางที่ 9  มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. ก าหนด 

รวมกลุ่ม 
 

                หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
31 ธ.ค. 2556 (1) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสญู 

รวมทั้งสิ้น 

การเกษตรและเหมืองแร ่ 3,015 - 195 - 127 3,337 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 51,685 2,421 189 383 653 55,331 
ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการกอ่สร้าง 15,026 792 - 20 64 15,902 
การสาธารณูปโภคและบริการ 19,776 1,548 4 459 552 22,339 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 35,397 535 325 209 670 37,136 
ตัวกลางทางการเงิน 32,117 - - - - 32,117 
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 29,368 2,649 524 216 335 33,092 
อื่น ๆ 5 - - - - 5 

รวม 186,389 7,945 1,237 1,287 2,401 199,259 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(1) จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่ สนส. 
4/2556 และ สนส. 5/2556 
 
 

    หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
31 ธ.ค. 2555 (2) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสญู 

รวมทั้งสิ้น 

การเกษตรและเหมืองแร ่ 3,178 3 - - 11 3,192 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 48,631 1,870 464 159 771 51,895 
ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการกอ่สร้าง 11,079 812 93 - 188 12,172 
การสาธารณูปโภคและบริการ 14,683 2,343 106 18 666 17,816 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 24,758 354 180 168 410 25,870 
ตัวกลางทางการเงิน 10,289 - - - - 10,289 
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 21,026 1,682 473 138 179 23,498 
อื่น ๆ 1,137 - - - - 1,137 

รวม 134,781 7,064 1,316 483 2,225 145,869 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(2) จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 3.1 
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เฉพาะธนาคาร 
    หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
31 ธ.ค. 2556 (1) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสญู 

รวมทั้งสิ้น 

การเกษตรและเหมืองแร ่ 3,015 - 195 - 127 3,337 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 51,685 2,421 189 383 653 55,331 
ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการกอ่สร้าง 15,026 792 - 20 64 15,902 
การสาธารณูปโภคและบริการ 19,776 1,548 4 459 552 22,339 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 35,391 535 325 209 670 37,130 
ตัวกลางทางการเงิน 46,687 - - - - 46,687 
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 14,879 615 323 64 267 16,148 
อื่น ๆ 5 - - - - 5 

รวม 186,464 5,911 1,036 1,135 2,333 196,879 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(1) จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่ สนส. 
4/2556 และ สนส. 5/2556 

 
 

    หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่
31 ธ.ค. 2555 (2) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสญู 

รวมทั้งสิ้น 

การเกษตรและเหมืองแร ่ 3,178 3 - - 11 3,192 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 48,631 1,870 464 160 771 51,896 
ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการกอ่สร้าง 11,079 812 93 - 188 12,172 
การสาธารณูปโภคและบริการ 14,683 2,343 105 18 666 17,815 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 24,754 354 180 168 410 25,866 
ตัวกลางทางการเงิน 20,005 - - - - 20,005 
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 10,795 398 278 50 128 11,649 
อื่น ๆ 1,136 - - - - 1,136 

รวม 134,261 5,780 1,120 396 2,174 143,731 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(2) จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 3.1 

 

      
บ
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ตารางที่ 10 มูลค่าของเงินส ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี้
สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจ 

รวมกลุ่ม 
                 หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2556 (1) 31 ธ.ค. 2555 (2) 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่างปี 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่างปี 

การเกษตรและเหมืองแร่  73 -  - - 
อุตสาหกรรมการผลิตและกาพาณิชย์  546 21  438 109 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  21 1  35 4 
การสาธารณูปโภคและบริการ  166 20  66 - 
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย  371 -  202 - 
ตัวกลางทางการเงิน  - -  - - 
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  819 932  593 566 
อื่น ๆ  - -  - - 

รวม 3,304 1,996 974 2,112 1,334 679 

 
เฉพาะธนาคาร  

         หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2556 (1) 31 ธ.ค. 2555 (2) 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก
บัญชีระหว่างปี 

การเกษตรและเหมืองแร่  73 -  - - 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์  546 21  438 109 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  21 1  35 4 
การสาธารณูปโภคและบริการ  166 20  66 - 
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย  371 -  202 - 
ตัวกลางทางการเงิน  - -  - - 
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล  453 595  287 449 
อื่น ๆ  - -  - - 

รวม 3,320 1,630 637 2,107 1,028 562 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(1) จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่ สนส. 4/2556 
และ สนส. 5/2556 
(2) จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 3.1 
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ตารางที่ 11 Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินส ารองที่กันไว้ (General provision
และ Specific provision) ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบ้ียค้างรับ* 

 
รวมกลุ่ม 

             หนว่ย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 

provision 
Specific 

provision 
รวม 

เงินส่ารองท่ีกันไว้ต้นปี 2,112 1,334 3,446 1,822 1,538 3,360 
หนี้สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหว่างป ี (5) (969) (974) - (679) (679) 
เงินส่ารองท่ีกันไว้เพิ่มหรือลดระหว่างป ี 1,197 1,631 2,828 290 475 765 
เงินส่ารองอื่น  - - - - - - 
เงินส่ารองท่ีกันไว้คงเหลือปลายปี 3,304 1,996 5,300 2,112 1,334 3,446 

 
 

เฉพาะธนาคาร 
   หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 

provision 
Specific 

provision 
รวม 

เงินส่ารองท่ีกันไว้ต้นปี 2,107 1,028 3,135 1,820 1,289 3,109 
หนี้สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหว่างป ี (5) (632) (637) - (562) (562) 
เงินส่ารองท่ีกันไว้เพิ่มหรือลดระหว่างปี 1,218 1,234 2,452 287 301 588 
เงินส่ารองอื่น  - - - - - - 
เงินส่ารองท่ีกันไว้คงเหลือปลายปี 3,320 1,630 4,950 2,107 1,028 3,135 

* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางที่ 12 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA 

รวมกลุ่ม 
                 หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
สินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 
สินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 

1.  ลูกหน้ีที่ไม่ด้อยคุณภาพ 243,185 92,508 335,693 197,529 28,801 226,330 
1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์การของรฐั 
และรัฐวสิาหกิจ(PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล 

21,602 249 21,851 23,578 35 23,613 

1.2 ลูกหน้ีสถาบันการเงิน ลูกหน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ 
และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงิน และลูกหน้ีบรษิัทหลักทรพัย ์

24,125 70,918 95,043 21,051 5,608 26,659 

1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถื่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความเสี่ยงเหมอืนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

97,713 19,551 117,264 84,008 21,200 105,208 

     1.4  ลูกหน้ีรายยอ่ย 38,471 1,790 40,261 29,186 1,958 31,144 
     1.5  สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศัย 34,451 - 34,451 24,283 - 24,283 
     1.6  สินทรัพยอ์ื่น 26,823 - 26,823 15,423 - 15,423 
2.  ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 3,036 35 3,071 2,819 78 2,897 

รวม 246,221 92,543 338,764 200,348 28,879 229,227 
* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) 
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เฉพาะธนาคาร 
            หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงิน  

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 
สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงิน 

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 

1.  ลูกหน้ีที่ไม่ด้อยคุณภาพ 241,997 93,030 335,027 196,333 29,425 225,758 
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใชน้้่าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล 

21,602 249 21,851 23,536 35 23,571 

1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหนีส้ถาบัน
การเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย ์

24,078 70,918 94,996 21,018 5,608 26,626 

1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น องค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้่าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหนีธุ้รกิจ
เอกชน 

112,112 20,073 132,185 93,607 21,824 115,431 

     1.4  ลูกหนี้รายย่อย 22,159 1,790 23,949 17,815 1,958 19,773 
     1.5  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 34,445 - 34,445 24,279 - 24,279 
     1.6  สินทรัพย์อื่น 27,601 - 27,601 16,078 - 16,078 
2.  ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 2,940 35 2,975 2,763 78 2,841 

รวม 244,937 93,065 338,002 199,096 29,503 228,599 
* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) 
 



 
 

32 

 

 การจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต 

ในปัจจุบัน ธนาคารได้มีการก่าหนดน้่าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ประเภทรัฐบาล หรือธนาคาร
กลาง หรือองค์กรของรัฐ หรือสถาบันการเงิน โดยพิจารณา Rating ของประเทศของลูกหนี้ (Country Risk 
Rating) เป็นข้อมูลในการใช้ก่าหนดน้่าหนักความเสี่ยง ส่วนลูกหนี้ที่จัดอยู่ในลูกหนี้ประเภทธุรกิจเอกชน 
ธนาคารก่าหนดน้่าหนักความเสี่ยงเท่ากันทุกราย คือร้อยละ 100 และส่าหรับรายชื่อสถาบันการจัดอันดับ
เครดิตภายนอกที่ธนาคารเลือกใช้เพื่อพิจารณา Country Risk Rating มีดังต่อไปนี้ คือ Moody’s, S&P, 
Fitch, Fitch (Thailand), Tris และ OECD (Country risk classification) 

ส่าหรับกระบวนการในการก่าหนดน้่าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ของกลุ่มประเภทลูกหนี้ดังกล่าว
ข้างต้น ธนาคารใช้ Country Risk Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก แล้วเทียบหาน้่าหนัก
ความเสี่ยงจากตารางน้่าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละประเภท ในแต่ละระดับความเสี่ยงของประเทศที่
ก่าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 13 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน้ าหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี SA 

รวมกลุ่ม 
        หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 

น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 65,810 9,040 3,351 703 6 63,688 400 32,669 - 40,214 119,811 - 
1.ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่าง  
   ประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
   รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล 

65,810 - - - - - - - - - - - 

2.ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ   
   และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน  
   การเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ 

- 9,040 3,351 703 6 - - - - - - - 

3.ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ 
   รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

- - - - - - - - - 
 

- 112,396 - 

4. ลูกหนี้รายย่อย - - - - - - - - - 38,436 285 - 
5. สินเชื่อเพ่ีอที่อยู่อาศัย - - - - - - - 32,669 - 1,778 4 - 
6. สินทรัพย์อื่น - - - - - 63,688 400 - - - 7,126 - 
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 2 - - 675 - 1,003 1,392 

รวม 65,810 9,040 3,351 703 6 63,690 400 32,669 675 40,214 120,814 1,392 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            1,049 

1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไวต้อ่ยอดหนี้ทั้งสิ้น 
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   หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2555 

น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 25,563 19,535 1,643 498 5 15,014 2,694 22,967 - 30,586 107,824 - 
1.ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่าง  
   ประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
   รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล 

25,563 35 - - - - - - - - - - 

2.ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ   
   และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน  
   การเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ 

- 19,500 1,643 498 5 - - - - - - - 

3.ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ 
   รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

- - - - - - - - - - 100,475 - 

4. ลูกหนี้รายย่อย - - - - - - - - - 29,275 289 - 
5. สินเชื่อเพ่ีอที่อยู่อาศัย - - - - - - - 22,967 - 1,311 5 - 
6. สินทรัพย์อื่น - - - - - 15,014 2,694 - - - 7,055 - 
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 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 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร             

1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไวต้อ่ยอดหนี้ทั้งสิ้น 
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เฉพาะธนาคาร 
   หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 

น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 65,810 8,994 3,351 703 6 63,479 399 32,664 - 23,901 135,720 - 
1.ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่าง  
   ประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
   รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล 

65,810 - - - - - - - - - - - 

2.ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ   
   และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน  
   การเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ 

- 8,994 3,351 703 6 - - - - - - - 

3.ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ 
   รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

- - - - - - - - - - 127,318 - 

4. ลูกหนี้รายย่อย - - - - - - - - - 22,124 285 - 
5. สินเชื่อเพ่ีอที่อยู่อาศัย - - - - - - - 32,664 - 1,777 4 - 
6. สินทรัพย์อื่น - - - - - 63,479 399 - - - 8,113 - 
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 2 - - 641 - 944 1,388 

รวม 65,810 8,994 3,351 703 6 63,481 399 32,664 641 23,901 136,664 1,388 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            918 

1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไวต้อ่ยอดหนี้ทั้งสิ้น 
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   หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2555 

น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 25,522 19,501 1,643 498 5 14,993 2,694 22,964 - 19,215 118,723 - 
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนา  
   ระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ  
   ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับ 
   ลูกหนี้ภาครัฐบาล 

25,522 35 - - - - - - - - - - 

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ 
   ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับ  
   สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ 

- 19,466 1,643 498 5 - - - - - - - 

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของ 
   รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนักความสี่ยงเหมือนกับ 
   ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

- - - - - - - - - - 110,699 - 

4. ลูกหนี้รายย่อย - - - - - - - - - 17,905 289 - 
5. สินเชื่อเพ่ีอที่อยู่อาศัย - - - - - - - 22,964 - 1,310 5 - 
6. สินทรัพย์อื่น - - - - - 14,993 2,694 - - - 7,730 - 
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 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 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร             

1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไวต้อ่ยอดหนี้ทั้งสิ้น 
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ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลักประกัน * ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลักประกัน 

              หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค้ าประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค้ าประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค้ าประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค้ าประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 66,196 22,154 11,326 - 66,196 22,154 11,326 - 
   1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือ   
      การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่   
      ได้รับน้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล - - - - - - - - 
   2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วน  
      ท้องถิ่นองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับ  
      น้่าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบันการเงิน และลูกหนี้ 
      บริษัทหลักทรัพย์ 59,789 22,154 5,013 - 59,789 22,154 5,013 - 
   3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน้่าหนัก 
      ความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 4,867 - 4,733 - 4,867 - 4,733 - 
   4. ลูกหนี้รายย่อย 1,540 - 1,580 - 1,540 - 1,580 - 
   5. สินเชื่อเพ่ีอที่อยู่อาศัย - - - - - - - - 
   6. สินทรัพย์อื่น - - - - - - - - 
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 2 - 1 - 2 - 1 - 

รวม 66,198 22,154 11,327 - 66,198 22,154 11,327 - 
*  มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
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5.3 ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดขึ้นเม่ือธนาคารมีการท่าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ปัจจัยด้านตลาด อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารใน
ตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของ
ธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อให้มั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไป
ตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้าน
ตลาด ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อีกทั้งธนาคารยังมีการประเมินและก่าหนดเงินทุน
ส่ารองเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทั้งในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) 
และบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) ใน Banking Book ธนาคารใช้วิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินในแต่ละช่วงเวลา และรายงานผลการ
วิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee: 
ALCO) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) และ คณะกรรมการ
ธนาคาร (Board of Directors: BOD) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ยต่อการสูญเสียรายได้ (ดอกเบี้ยรับสุทธิ) และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารอันเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต โดยธนาคารได้
ก่าหนด Management Action Trigger (MAT) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลต่อดอกเบี้ย
รับสุทธิ (NII Effect) และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE Effect) รายงาน Re-pricing Gap และ
รายงานการประเมินผลกระทบความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย จะน่าเสนอต่อ ALCO, RMC และ BOD เป็น
ประจ่าทุกเดือน  ทั้งน้ี ALCO มีหน้าที่หลักคือพิจารณาโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่ธนาคารต้องการให้
อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงท่ีก่าหนดตามนโยบายของธนาคาร 

ส่าหรับ Trading Book นั้น ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมใน Trading Book จะอยู่ในการ
ควบคุมดูแลของ RMC ตามกรอบนโยบายที่ BOD ก่าหนด โดยธนาคารมีการค่านวณราคายุติธรรมของ
ธุรกรรมใน Trading Book ทุกวันเพื่อติดตามก่าไรและขาดทุนเม่ือเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงาน
ควบคุมดูแลความเสี่ยงท่าหน้าที่จัดท่ารายงานสถานะความเสี่ยงรายวัน มีการก่าหนด One Basis Point 
Shift (PV01) Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของธนาคาร 
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 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และการรักษาระดับความเสี่ยง
ตามที่นโยบายของธนาคารก่าหนดนั้น ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเดียวกับสกุลเงินใน
การให้สินเชื่อ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้ก่าหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆเช่น 
FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ท่าการประเมิน
มูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจ่าทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบ
สภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม่่าเสมอ 

ส่าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น ไม่มีฐานะเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระส่าคัญ 
ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระส่าคัญ 

 ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

ธนาคารไม่มีการท่าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หรือบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญที่ได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ส่าหรับ
ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิด
ความเสี่ยงด้านตลาดทั้งหมด จึงไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดตราสารทุน หรือสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด 

ส่าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น ไม่มีบริษัทใดที่ลงทุนในตราสารทุนและตลาด
สินค้าโภคภัณฑ ์ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงในด้านน้ี 
 
ตารางที่ 15 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA 

      หน่วย : ล้านบาท 

เงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2556 

30 มิ.ย. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

30 มิ.ย. 
2556 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 1,135 880 1,135 880 
ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน - - - - 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 25 54 25 54 
ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต่ าทีต้่องด ารงส าหรับความ
เสี่ยงด้านตลาด  โดยวิธ ีSA 

1,160 934 1,160 934 
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ตารางที่ 16 มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุน 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

1.  มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน     
    1.1  มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)     

- ราคาทุน 641 2,568 641 2,568 
- ราคาตลาด 594 2,732 594 2,732 

    1.2  มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 793 1,307 2,118 2,187 
2.  ก่าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน 372 69 267 42 
3.  ส่วนเกินทุน (ต่่ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย (38) 165 (38) 165 
4.  มูลค่าเงินกองทุนข้ันต่่าส่าหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธี SA 66 84 179 159 
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 ข้อมูลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
 

ตารางที่ 17 ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) 

      หน่วย : ล้านบาท 

สกุลเงิน 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค.
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค.
2555 

บาท (192) (135) (119) (92) 
USD 43 4 43 4 
อื่น ๆ 9 (1) 9 (1) 
รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบี้ย (140) (132) (67) (89) 
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปี
ข้างหน้า 1/ 

-2% - -1% - 

* ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 100 bps 
1/ ให้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 

 

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดท่านโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงการทดสอบความแม่นย่าและความถูกต้อง (Back Test) ของแบบจ่าลองต่างๆ 
ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านตลาดอย่างสม่่าเสมอ  อีกทั้งให้มีการรายงานการประเมินเงินกองทุนที่
ต้องด่ารง เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

5.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  หมายถึง  การที่ธนาคารไม่สามารถช่าระเงินตามภาระผูกพันภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนดได้ อันอาจเนื่องมาจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดหรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนท่ีเพียงพอได้ทันตามก่าหนด ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแลระดับสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะช่าระภาระผูกพันได้ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยมีโครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนหลักคือเงินฝากและการใช้ไปของเงินทุนหลักคือ
สินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารจะต้องรักษาระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสมโดยมีสินทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องสูงอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นแหล่งส่ารองส่าหรับสภาพคล่องของธนาคาร  โดยตามโครงสร้างของ
ธนาคาร สายบริหารเงิน มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management 
Committee : ALCO) โดย ALCO มีหน้าที่ในการดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารก่อนที่จะน่าเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) เพื่ออนุมัติ รวมถึงมีหน้าที่ในการอนุมัติระดับความ
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เสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยมีสายบริหารความเสี่ยงท่าหน้าที่ควบคุมและดูแลความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก ALCO ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจ
การเงินนั้น จะเป็นการบริหารแบบกระจายอ่านาจ (Decentralize) โดยหากธนาคารจะช่วยเหลือด้านสภาพ
คล่องแก่นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะต้องเป็นไปตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตามอ่านาจของ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee: CC) และ BOD ธนาคารมีเครื่องมือควบคุมและ
รายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งประกอบด้วย อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ส่วนต่าง
สภาพคล่องสะสม (Cumulative Liquidity Gap) ในช่วงระยะเวลาต่างๆ (ในภาวะธุรกิจปกติและภาวะ
วิกฤตของธุรกิจธนาคาร) และการกระจุกตัวของแหล่งที่มาของเงินทุน (Deposit Concentration) โดยใน
การจัดท่าส่วนต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวิกฤต ธนาคารจะมีการเพิ่มปัจจัยที่ส่งผลลบเพิ่มขึ้นต่อสภาพ
คล่องธนาคาร ซึ่งความถี่ของการควบคุมและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ จะจัดท่าอย่างน้อย
เดือนละครั้ง หากระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงเกิน MAT สายบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อ 
ALCO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั้งด่าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก่าหนดใน
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดท่าแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด่าเนินการและปฏิบัติอันเป็นการช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกันและจัดการปัญหาที่อาจ
เกิดจากการระดมเงินได ้

สถานะด้านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่อง
จ่านวน 82,525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.3 ของสินทรัพย์สกุลบาทของธนาคาร โดยสินทรัพย์สภาพ
คล่องประกอบด้วย เงินสด 3,325 ล้านบาท ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 26,735 
ล้านบาท ตราสารหน้ีภาครัฐบาล 23,594 ล้านบาท พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 24,515 ล้านบาท และตราสารหน้ี
ภาคเอกชน 4,356 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้) อยู่ท่ีร้อยละ 
90.3 

5.5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  หมายถึง  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม 
อันเนื่องมาจากกระบวนการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก  ซึ่งยังประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการ
ก่ากับดูแลกิจการที่ดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
ผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้ 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล  ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบายแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีอ่านาจหน้าที่ก่าหนดและน่าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัตินโยบาย และวิธีปฏิบัติ
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ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล  นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพื่อหารือ พิจารณากลั่นกรอง ประเมิน และให้ค่าแนะน่าใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
โดยมีปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้เกิดความเสี่ยง  ได้แก่ ด้านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก 

มาตรฐานการปฏิบัติงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร  คือ  การก่าหนดความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจน
พนักงานผู้ปฏิบัติการในหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก่ากับดูแลทั้งภายในและ
ภายนอก กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
การบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง (Risk 
Coordinator) เพื่อติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการในหน่วยงานน้ันๆ 

ทีมบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะท่าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการให้
สามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร  จะต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปนี ้

1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment) 

ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง และรายงานผลต่อสาย
บริหารความเสี่ยง รายงานเหล่านี้จะใช้เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยรวมและใช้เป็น
ข้อมูลในการก่าหนดแผนด่าเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนี้ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการท่างานของหน่วยงานเหล่านั้นมีความเหมาะสม
หรือไม่ อันจะเปน็การช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ตลอดจนมี
การก่าหนดหน้าที่ส่าหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการ
ก่าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอ่านาจในการอนุมัติที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุ ล
อ่านาจ รวมท้ังมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งท่าให้มีความม่ันใจได้ว่าธนาคารสามารถด่าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
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2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ (Loss Incident Reports) 

ธนาคารก่าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่  รายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคาร
ก่าหนด รายงานข้อมูลความเสียหายนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของตน และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี้ขึ้นอีกใน
อนาคต ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อ
พัฒนาและก่าหนดรูปแบบการค่านวณเงินกองทุนของธนาคาร 

3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) 

ธนาคารได้น่า KRI มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เหมาะสม
กับองค์กร ทั้งนี้ สัญญาณเตือนล่วงหน้าที่หน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจัดท่า KRI จะท่าให้ฝ่าย
บริหารของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือความเสียหายของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 

ธนาคารให้ความส่าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึง
ได้ก่าหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเสี่ยงที่
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านตลาดและด้านปฏิบัติการ รวมถึงก่าหนดให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคณะท่างานและหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบ 
และน่าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

5. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) 

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึง
ก่าหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบัติในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดตั้งหน่วยงานเพื่อเป็นช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียนที่มีถึงธนาคาร ได้แก่ การร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Complaint Centre) 
การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า (CIMB Thai Care Centre) และเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ของธนาคาร (Facebook) โดยจะท่าหน้าที่พิจารณาและจัดส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไข รวมทั้งจัดท่าหนังสือตอบชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง 
โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะท่าหนังสือตอบชี้แจงไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อรับทราบผลการ
ด่าเนินการแก้ไข และน่าเรื่องร้องเรียนเข้ารายงานต่อที่ประชุมคณะท่างานร่วมพิจารณาปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อทราบผลการด่าเนินการและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้
ร้องเรียน และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยคณะท่างานร่วมพิจารณาปัญหาเรื่องร้องเรียนจะน่า
รายงานสรุปผลการด่าเนินการต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ่าทุกเดือน 
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6. แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) 

ธนาคารก่าหนดให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทุกหน่วยงาน
ธุรกิจของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและด่าเนินการเขียนแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆกระทั่งส่งผล
ชะงักงันต่อธุรกิจที่ส่าคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ระบบนั้นๆกลับคืนมาและให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องได้ทั้งหมดหรือบางส่วนภายในเวลาที่ได้ก่าหนดไว้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและความม่ันใจ
ของลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือ 

7. การตรวจสอบและก ากับการปฏิบัติงาน 

ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงานที่เป็นหน่วยงานอิสระที่ช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบในการท่าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผลการ
ตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 
ตารางที่ 18 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 

หัวข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ่ากัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ่ากัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ่ากัด (มหาชน) 
2 รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน TH004103T307 TH0041031707 TH0041032B06 
 การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3      ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ / 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั้นที่ 2) 
เงินกองทุนชั้นที่ 2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 

4      มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ Basel III มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III 
ยกเว้นเรื่อง loss absorption at the point 
of non-viability 

มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III 
ยกเว้นเรื่อง loss absorption at the point 
of non-viability 

5      กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติดังกล่าว เป็นตราสารทางการเงินที่ออกก่อนวันที่ 1 
มีนาคม 2555 และมีเง่ือนไขในการก่าหนด
อัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นเป็นขั้นบนัได 
(step up) 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

6      ต้องทยอยลดนับหรอืนับได้เต็มจ่านวน ทยอยลดนับได้กอ่นจนถึงวันครบก่าหนด
ไถ่ถอน / เมื่อถึงวันที่ครบก่าหนดไถ่ถอน
ก่อนครบก่าหนด ธนาคารมีสิทธิที่จะไถ่
ถอนได้แต่ถ้าไม่ไถ่ถอน  จะไม่สามารถ
นับเป็นเงินกองทุนได้ทั้งจ่านวนตั้งแตว่ันที่
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก่าหนดได้เป็นต้นไป 

ทยอยลดนับไดต้ลอดอายุหุ้นกู้ และตอ้ง
ทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ 20 ใน 5 
ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา 

ทยอยลดนับไดต้ลอดอายุหุ้นกู้ และตอ้ง
ทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ 20 ใน 5 
ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา 

7      จัดอยู่ในระดับธนาคาร / ระดับกลุ่ม / ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร ระดับธนาคาร ระดับธนาคาร ระดับธนาคาร 
8 จ่านวนที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 2,250 ล้านบาท 2,700  ล้านบาท 2,700  ล้านบาท 
9 มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท / หน่วย 1,000 บาท / หน่วย 1,000 บาท / หน่วย 
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี หนี้สินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย หนี้สินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย หนี้สินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย 
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หัวข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 
11 วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date) 27 มีนาคม 2552 14 กรกฎาคม 2554 9 พฤศจิกายน 2555 
12 ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการก่าหนดระยะเวลาการช่าระคนืหรอืมีการก่าหนดระยะเวลา

การช่าระคืน 
มีการก่าหนดระยะเวลาการช่าระคนื มีการก่าหนดระยะเวลาการช่าระคนื มีการก่าหนดระยะเวลาการช่าระคนื 

13      วันครบก่าหนด (Original maturity date) 27 มีนาคม 2562 14 กรกฎาคม 2564 9 พฤศจิกายน 2565 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถถ่อนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนุมัติจากผู้

ก่ากับดูแลหรือไม ่
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก่าหนด  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก่าหนด  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก่าหนด  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

15      วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผกูพันในการไถ่ถอนและจ่านวนเงินในการไถ่ถอน ตราสารหนี้ดอ้ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ที่สะสมดอกเบี้ย ซึ่งนับเป็นเงินกองทุนชั้น
ที่ 2  / สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก่าหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนกอ่นวันครบก่าหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี ได้ ในกรณีดังนี้ 
1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ภาษีที่ให้ผู้ออกหุ้นกูต้้องรับภาระทางภาษี
เพิ่มขึ้น 
2. กรณีที่หุ้นกู้ไม่สามารถนับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารได ้
ทั้งนี้ทั้ง 2 กรณีผู้ออกหุ้นกู้จะต้องได้รบั
อนุญาตให้ไถถ่อนจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน / วันที่มีสิทธิไถถ่อน ณ 
วันแรก คอื 27 มีนาคม 2557 / มูลค่าไถ่
ถอนจ่านวน 2,500 ล้านบาท 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มี
หลักประกัน ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถอืหุ้น
กู้ / สิทธิของผู้ออกหุน้กู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก่าหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนกอ่นวันครบก่าหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วันที่มีสิทธิไถ่
ถอน ณ วันแรกคือ 14 กรกฎาคม 2559 / 
มูลค่าไถ่ถอนจ่านวน 3,000 ล้านบาท 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มี
หลักประกัน ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถอืหุ้น
กู้ / สิทธิของผู้ออกหุน้กู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก่าหนด: หุ้นมอีายุ 10 ปี ธนาคาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบก่าหนดหลังจาก
วันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วันที่มีสิทธิไถ่
ถอน ณ วันแรก คือ 9 พฤศจิกายน 2560 / 
มูลค่าไถ่ถอนจ่านวน 3,000 ล้านบาท 

16      วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถา้ม)ี ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
 ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอื่นใด    
17      ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อัตราคงที่ (Fixed rate) อัตราคงที่ (Fixed rate) อัตราคงที่ (Fixed rate) 
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หัวข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 
18      อัตราผลตอบแทนและดัชนีอืน่ที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 5.25 ส่าหรับ 5 

ปีแรก และร้อยละ 6.75 ในปีที่ 6- 10 ช่าระ
ดอกเบี้ยทุกวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 27 
กันยายน 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 5.35 ต่อปี 
ตลอดอายุหุ้นกู้ ช่าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 4.80 ต่อปี ช่าระ
ดอกเบี้ยทุกหกเดือน 

19      มี dividend stopper หรือไม ่ มี dividend stopper ไม่มี dividend stopper ไม่มี dividend stopper 
20      ธนาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอ่านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือ 

ผลตอบแทนอื่นใดได้เองทั้งหมด หรอืบางส่วน หรือตามค่าสั่งที่ได้รับ 
ธนาคารตัดสินใจได้บางส่วน ธนาคารต้องปฏิบัติตามค่าสั่งที่ได้รับ  ธนาคารต้องปฏิบัติตามค่าสั่งที่ได้รับ  

21      มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถถ่อนก่อนก่าหนดหรอืไม่ เช่น มีเง่ือนไข
ในการก่าหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up) 

มีเงื่อนไขในการก าหนดอัตราผลตอบแทนให้
สูงขึ้นเป็นขัน้บันได (step up) 

ไม่มีเงื่อนไขในการก าหนดอัตราผล 
ตอบแทนให้สูงขึ้นเป็นขัน้บันได (step up) 

ไม่มีเงื่อนไขในการก าหนดอัตราผล 
ตอบแทนให้สูงขึ้นเป็นขัน้บันได (step up) 

22      ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน สะสมผลตอบแทน  ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24      กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคาร / กลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินนั้นก่าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

25      กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทั้งจ่านวนหรือบางส่วน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
26      กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอัตราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
27      กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
28      กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
29 คุณสมบัติในการลดมูลค่า ไม่มีคุณสมบัติในการลดมูลค่า ไม่มีคุณสมบัติในการลดมูลค่า ไม่มีคุณสมบัติในการลดมูลค่า 
30      กรณีมีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้นก่าหนดไว ้ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
31      กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทั้งจ่านวนหรือบางส่วน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
32      กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรอืชัว่คราว ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
33              หากเป็นการลดมูลค่าชั่วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
34 สถานะของล่าดับการด้อยสิทธิในกรณีที่มีการช่าระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตราสารทาง

การเงินที่ด้อยสิทธิกว่า) 
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุนซึ่งนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ้นบุริมสิทธิ / หุ้น
สามัญ 

ตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน / หุ้น
บุริมสิทธิ / หุ้นสามัญ 

ตราสารที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินเจ้าหนี้
สามัญและเจ้าหนี้ด้อยสิทธิทุกประเภท / 

หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล / หุ้น
สามัญ 
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ตารางที่ 19 การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period) 

เฉพาะธนาคาร 
                                   หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม  2556 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้องมี
การทยอยนับเขา้หรือทยอยหกัเงิน 

กองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 :   
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)   
     1.1  รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 20,537  
     1.2  ปรับ   รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล -  
     1.3  หัก     รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (918)  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธ ิ 19,619  
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)   
     1.4  รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
     1.5  หัก   รายการหักจากเงนิกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินสุทธ ิ -  
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1) 19,619  
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :   
      1.6  รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่2 8,269 (7,650) 
      1.7  หัก   รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 -  
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 8,269  
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชัน้ที่ 2) 27,888  
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รวมกลุ่ม 
                           หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม  2556 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทุนช่าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซื้อคืน 10,542  
2 ใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญ -  
3 ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธิ) 3,868  
4 ทุนส่ารองตามกฎหมาย 272  
5 เงินส่ารองที่ได้จัดสรรจากก่าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบัญช ี -  
6 ก่าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจดัสรร 5,269  
7 ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม   
 7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด 873  
 7.2  ก่าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน (38)  
 7.3  ก่าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด่าเนินงานในต่างประเทศ -  
 7.4  ก่าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายตุิธรรมตราสารอนุพนัธ์ส่าหรับการป้องกันความเส่ียงใน 

      กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
-  

 7.5  ก่าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายตุิธรรมตราสารอนุพนัธ์ส่าหรับการป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุน  
      สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  

8 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43)  
9 รายการของบรษิัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ่านาจควบคุมที่สามารถ

นับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 
-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม  2556 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

10 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของกอ่นรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแล 

20,743  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล  
11 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพันธ์ส่าหรบัธุรกรรมป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash 

flow hedge reserve) 
-  

12 ก่าไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช้วิธี Fair value option -  
13 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ -  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล  
15 ผลขาดทุนสุทธ ิ -  
16 ค่าความนยิม -  
17 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) -  
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี (1,049)  
19 ส่ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) -  
20 ก่าไรจากการท่าธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) -  
21 การถือตราสารทุนไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบรษิัททีท่่าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน -  
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
-  

23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอ่ืน นอกจากที่ระบุในข้อ 21 และ 22 

-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม  2556 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงที่นบัเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัที่บริษทัที่ประกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน 

-  

26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัที่ท่าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นที่จ่าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด
ของแต่ละบริษัทนั้น 

-  

27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัที่ท่าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นทีจ่่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
แต่ละบริษทันั้น 

-  

28 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
29 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น

ตราสารทางการเงินมจี่านวนไม่เพียงพอใหห้ักจนครบเต็มจ่านวน 
-  

30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1,049)  
31 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 19,694  
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน  

32 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงนิปันผลซื้อคืน -  
33 ใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นบรุิมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปันผล -  
34 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีม่ีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจา้หนี้ด้อยสิทธิ

ทุกประเภท ซึ่งรวมถงึผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 
-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม  2556 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

35 ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบรษิัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ่านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็น

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 
-  

37 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล -  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล  

38 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบรษิทัที่ท่าธุรกิจ

ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน 
-  

40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบรษิัทเงินทุนอื่น ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

-  

41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอ่ืน
หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน นอกจากที่ระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  

42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน 
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit 
Derivatives) 

-  

43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงนิถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจา่นวนหุ้นทีจ่่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิัท
นั้น 

-  

44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงนิถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นทีจ่่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น 

-  



 
 

54 

 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม  2556 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

45 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
46 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจ่านวนไม่เพยีงพอใหห้ักจน

ครบเต็มจ่านวน 
-  

47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
48 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  
49 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 19,694  

เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2  

50 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลังหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื้อคืน -  
51 ใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นบรุิมสิทธชินิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีม่ีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 7,650 (7,650) 
53 ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติ (General provision) 602  
55 เงินส่ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) -  
56 รายการของบรษิัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ่านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็น

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 
-  

57 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 8,252  
เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล  

58 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบรษิทัที่ท่าธุรกิจ

ทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน 
-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม  2556 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบรษิัทเงินทุนอื่น ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

-  

61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น นอกจากที่ระบุในข้อ 59 และ 60 

-  

62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) 
และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงนิถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจา่นวนหุ้นทีจ่่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิัท 

-  

64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงนิถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นทีจ่่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น 

-  

65 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 2 -  
67 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 (T2) 8,252  
68 รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (TC = T1+T2) 27,946  
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ตารางที่ 20 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน  เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธันวาคม  2556 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกจิ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

สินทรัพย ์
1. เงินสด 3,329 3,329  
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 33,556 33,556  
3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย ์ - -  
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 9,101 9,101  
5. เงินลงทุนสุทธ ิ 53,325 53,325  
6. เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธ ิ 11 11  
7. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ    

7.1  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 175,844 175,844  
7.2  ดอกเบี้ยค้างรับ 454 454  

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 176,298 176,298  
7.3  หัก    รายได้รอตัดบัญช ี (4,757) (4,757)  
7.4  หัก    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,264) (5,264) A 
7.5  หัก    ค่าเผื่อการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (33) (33)  
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รายการที่เกี่ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธันวาคม  2556 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกจิ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 166,244 166,244  
8. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 57 57  
9. ทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ 1,706 1,706  
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ 3,349 3,349  
11. ค่าความนยิมและสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่นสุทธ ิ 343 343  
12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 1,049 1,049 B 
13. สินทรัพย์อื่นสุทธ ิ 7,592 7,592  

รวมสินทรัพย ์ 279,662 279,662  
หน้ีสิน 

14. เงินรับฝาก 152,133 152,133  
15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 44,866 44,866  
16. หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 505 505  
17. ภาระในการส่งคืนหลักทรพัย ์ - -  
18. หนี้สินทางการเงินที่ก่าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรม 5,857 5,857  
19. หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 9,652 9,652  
20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 37,707 37,707  

20.1  ตราสารหนี้ที่ออก 8,500 8,500 C 
20.2  เงินกู้ยืม 29,119 29,119  
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รายการที่เกี่ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธันวาคม  2556 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกจิ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

20.3  ดอกเบี้ยค้างจ่าย 88 88  
21. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง 57 57  
22. ประมาณการหนี้สิน 1,402 1,402  
23. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบญัช ี - -  
24. หนี้สินอ่ืน 5,653 5,653  

รวมหน้ีสิน 257,832 257,832  
25. ส่วนของเจา้ของ 

25.1  ทุนเรือนหุ้น    
25.1.1  ทุนจดทะเบียน    

25.1.1.1   หุ้นบุริมสิทธ ิ - -  
25.1.1.2   หุ้นสามัญ 13,053 13,053  

25.1.2  ทุนที่ออกและช่าระแล้ว    
25.1.2.1   หุ้นบุริมสิทธ ิ - -  
25.1.2.2   หุ้นสามัญ 10,542 10,542 D 

25.2  ใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น - -  
25.3  ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลค่าหุ้น    

25.3.1  ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลคา่หุ้นบุริมสิทธ ิ - -  
25.3.2  ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลคา่หุ้นสามัญ 3,868 3,868 E 

25.4  ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบุริมสิทธ ิ - -  
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รายการที่เกี่ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธันวาคม  2556 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกจิ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

25.5  ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ - -  
25.6  องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 926 926  

25.6.1  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 896 896  
25.6.1.1   ส่วนที่นับเข้า CET1 873 873 F 
25.6.1.2   อื่นๆ 23 23  

25.6.2  ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงนิลงทุน 30 30  
25.6.2.1   ตราสารหนี ้ 68 68  
25.6.2.2   ตราสารทุน (38) (38) G 

25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - -  
25.6.4  ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายตุิธรรมตราสารป้องกันความเส่ียงส่าหรับการ
ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนที่มีประสิทธิผล) 

- -  

25.6.5  ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายตุิธรรมตราสารป้องกันความเส่ียงส่าหรับการ
ป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที่มีประสิทธิผล) 

- -  

25.6.6  ส่วนแบ่งก่าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรว่ม - -  
25.7  ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียของธนาคารในบริษัทย่อย (43) (43) H 
25.8  ก่าไร (ขาดทุน) สะสม    

25.8.1  จัดสรรแล้ว    
25.8.1.1   ทุนส่ารองตามกฎหมาย 272 272 I 
25.8.1.2   อื่น ๆ - -  
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รายการที่เกี่ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธันวาคม  2556 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกจิ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

25.8.2  ยังไม่ได้จัดสรร    
25.8.2.1   ส่วนที่นับเข้า CET 1 5,269 5,269 J 
25.8.2.2   รอจัดสรร 49 49  
25.8.2.3   ก่าไร (ขาดทุน) ส่าหรับงวด 947 947  

25.9    หัก   หุ้นทุนซื้อคืน - หุน้บุริมสิทธ ิ - -  
25.10  หัก    หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ - -  

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 21,830 21,830  
25.11  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ่านาจควบคุม - -  
รวมสว่นของเจา้ของ 21,830 21,830  
รวมหน้ีสินและสว่นของเจา้ของ 279,662 279,662  
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ส่วนที่ 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที่มาของการอา้งอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(จ) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทุนช่าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซื้อคืน 10,542 D 
2 ใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญ -  
3 ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธิ) 3,868 E 
4 ทุนส่ารองตามกฎหมาย 272 I 
5 เงินส่ารองที่ได้จัดสรรจากก่าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบัญช ี -  
6 ก่าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจดัสรร 5,269 J 
7 ก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม -  
 7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด 873 F 
 7.2  ก่าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน (38) G 
 7.3  ก่าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด่าเนินงานในต่างประเทศ -  
 7.4  ก่าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายตุิธรรมตราสารอนุพนัธ์ส่าหรับการป้องกันความเส่ียงใน 

      กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
-  

 7.5  ก่าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายตุิธรรมตราสารอนุพนัธ์ส่าหรับการป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุน  
      สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที่มาของการอา้งอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(จ) 

8 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43) H 
9 รายการของบรษิัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ่านาจควบคุมที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 
-  

10 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของกอ่นรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 20,743  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 
11 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพันธ์ส่าหรบัธุรกรรมป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge 

reserve) 
-  

12 ก่าไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช้วิธี Fair value option -  
13 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ -  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

15 ผลขาดทุนสุทธ ิ -  
16 ค่าความนยิม -  
17 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) -  
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี (1,049) B 
19 ส่ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) -  
20 ก่าไรจากการท่าธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที่มาของการอา้งอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(จ) 

21 การถือตราสารทุนไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบรษิัททีท่่าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน -  
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม 
-  

23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน นอกจากที่ระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงที่นบัเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทาง
การเงินอ่ืน กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัที่บริษทัที่ประกอบธุรกิจเงินรว่มลงทุนเข้าไป
ลงทุน 

-  

26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัที่ท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน ที่
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นที่จา่หน่ายได้แลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น 

-  

27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นของบริษทัที่ท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน ที่
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นที่จ่าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบรษิัทนั้น 

-  

28 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
29 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทาง

การเงินมีจ่านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จ่านวน 
-  

30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1,049)  
31 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 19,694  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที่มาของการอา้งอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(จ) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 

32 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงนิปันผลซื้อคืน -  
33 ใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นบรุิมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปันผล -  
34 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีม่ีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจา้หนี้ด้อยสิทธทิุกประเภท ซึ่ง

รวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 
-  

35 ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบรษิัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ่านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปน็

ตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
-  

37 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล -  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 

38 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบรษิทัที่ท่าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกจิ

สนับสนุน 
-  

40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบรษิัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม -  
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทาง

การเงินอ่ืน นอกจากที่ระบใุนข้อ 39 และ 40 
-  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที่มาของการอา้งอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(จ) 

42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณี
เป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นที่จ่าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษทันั้น 

-  

44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นทีจ่่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

-  

45 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
46 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจ่านวนไม่เพยีงพอใหห้ักจนครบเต็มจ่านวน -  

47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  

48 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  

49 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 19,694  

เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 

50 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลังหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื้อคืน -  
51 ใบส่าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นบรุิมสิทธชินิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีม่ีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 7,650 C 
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที่มาของการอา้งอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(จ) 

53 ส่วนเกิน (ต่่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติ (General provision) 602 A 
55 เงินส่ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) -  
56 รายการของบรษิัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ่านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
-  

57 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 8,252  

เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 
58 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทุนชั้นที ่2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบรษิทัที่ท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกจิ

สนับสนุน 
-  

60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบรษิัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม -  
61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุ

ในข้อ 59 และ 60 
-  

62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณี
เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลง
รับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นที่จ่าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษทันั้น 

-  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที่มาของการอา้งอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(จ) 

64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ท่าธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ่านวนหุ้นทีจ่่าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

-  

65 รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด -  
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นที่ 2 -  
67 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 (T2) 8,252  
68 รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (TC = T1+T2) 27,946  
A คือ เงินส่ารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสญูตามเกณฑ์จัดชั้นลูกหนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด ส่าหรับเงินส่ารองสินทรัพย์จัดชัน้ปกติ (General provision) จะนับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ได้ จ่านวน 602 ล้านบาท 
C คือ ตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย หุน้กู้ด้อยสิทธิระยะยาว จ่านวน 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทนุ จ่านวน 2,500 ล้านบาท แต่ตราสารดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III  ดังนั้น จะสามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ไม่เกินรอ้ยละ 90 เท่ากับ 7,650 ล้านบาท และในปีถัดไป จะต้องทยอยลดลงปีละ 10%  


