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1. บทน า 

ธนาคารมุ่งที่จะใช้หลักการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผล
ประกอบการและฐานะการเงนิ และเพิม่มลูค่ากจิการของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ทัง้นี้การบรหิาร 
และควบคุมความเสี่ยงของธนาคารได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยดึเป็นหลกัปฏบิตัทิี่ดสี าหรบัองค์กร 
ธนาคารจะยอมรบัความเสีย่งตราบเท่าทีพ่จิารณาเหน็ว่าคุม้ค่ากบัผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั และอยู่ภายในระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ โดยหลกัการดงักล่าวนี้ ได้ถูกน าไปใช้ปฏบิตักิบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของ
ธนาคารดว้ย 

นอกจากนี้ การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนและขอ้มูลความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิของธนาคาร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารให้ความส าคญั ธนาคารจงึได้มกีารจดัท ารายงานการ
เปิดเผยข้อมูลขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุนให้บุคคลภายนอกหรอืผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลประเมนิความ
เขม้แขง็ของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดเ้ป็นอยา่งด ี

2. ขอบเขตการบงัคบัใช้ (Scope of application) 

การเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ ์BASEL Ill – Pillar 3 นี้ จะเปิดเผย
ข้อมูลทัง้ในระดบัเฉพาะธนาคาร (Solo basis) และระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคาร (Full 
Consolidation) ซึง่ไดร้วมขอ้มลูของบรษิทัยอ่ยของธนาคาร อนัประกอบดว้ย 

ช่ือ ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการถือหุ้น

ของธนาคาร 
1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสีจ ากดั เช่าซือ้ 99.99% 
2. บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั เช่าซือ้ 99.99% 
3. บรษิทั ซทีคีอลล ์จ ากดั ตดิตามทวงหนี้และเรยีกเกบ็หนี้ 99.99% 

 

3.  เงินกองทุน 

 3.1 โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ มี
จ านวนทัง้สิน้ 31,805 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 
21,176 ลา้นบาท เงนิกองทุนชัน้ที ่1 จ านวน 21,176 ลา้นบาท และเงนิกองทุนชัน้ที ่2 จ านวน 10,629 ลา้น
บาท ในส่วนของธนาคาร มเีงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 20,964 ล้านบาท 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 จ านวน 20,964 ลา้นบาท และเงนิกองทุนชัน้ที ่2 จ านวน 10,711 ลา้นบาท รวมเป็น
เงนิกองทุนทัง้สิน้ 31,675 ลา้นบาท  
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องคป์ระกอบเงนิกองทุน ของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ประกอบดว้ย 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ประกอบดว้ย  

 หุน้สามญั ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ ก าไรสะสม  
 องค์ประกอบอื่นของส่วนเจา้ของ ได้แก่ ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ส่วนเกนิทุน

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน(สุทธ)ิ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ  และการ
เปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแส
เงนิสด (Cash flow hedge reserve) 

 รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ไดแ้ก่ สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีและสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบดว้ย 

 เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 
 หุ้นกู้ด้อยสิทธริะยะยาวที่มคีุณสมบตัิไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III สามารถนับเข้าเป็น

เงนิกองทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 80 ในปี 2557 ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหท้ยอยลด
นับตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุนจากฐานที่ใช้ในการทยอยลดนับในอตัราปีละ 
10% โดยในปีแรกเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 ก าหนดใหเ้พดาน (Cap) ทีส่ามารถจะ
นับตราสารดงักล่าวเป็นเงนิกองทุนได้ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของฐานที่ใชใ้นการทยอยลดนับ 
และในปีถดัไป Cap ในการนับตราสารดงักล่าวเป็นเงนิกองทุนจะทยอยลดลงปีละ10% นัน่
คอื 80% ในปี 2557 และ 70% ในปี 2558 ตามล าดบั 

 หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวทีม่คีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหนังสอืที่ฝกก.(02) 453/2557 ใหส้ามารถนับหุ้นกู้ด้อยสทิธดิงักล่าว
เขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ไดเ้ตม็จ านวน   
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ตารางท่ี 1  โครงสร้างเงินกองทุน 
*
 

                         หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

1. เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 21,176 20,504 20,964 20,265 
 1.1   เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (CET1)  21,176 20,504 20,964 20,265 
           1.1.1  ทุนช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซือ้คนื 10,542 10,542 10,542 10,542 
           1.1.2  สว่นเกนิ (ต ่ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868 3,868 3,868 3,868 
           1.1.3  ทุนส ารองตามกฎหมาย 341 310 341 310 
           1.1.4  ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 6,615 6,016 6,158 5,559 
           1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจา้ของ (1.1.5.1 + 1.1.5.2)  694 792 737 835 
                     1.1.5.1  ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสะสม 737 835 737 835 
                     1.1.5.2  รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากผู ้ 
                                 เป็นเจา้ของ 

(43) (43) - - 

           1.1.6  รายการปรบัต่างๆ ทีไ่ม่อนุญาตใหม้ผีลกระทบต่อมลูค่า  
        ของเงนิกองทุน 1/ 

120 - 120 - 

           1.1.7  รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ  
        (1.1.7.1 + 1.1.7.2) 

(1,004) (1,024) (802) (849) 

                    1.1.7.1  รายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของ 
         เจา้ของ 2/ 

(1,004) (1,024) (802) (849) 

                    1.1.7.2  รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสาร 
        ทางการเงนิในสว่นทีเ่หลอื ในกรณีทีเ่งนิกองทุน 
        ชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิมจี านวนไม ่
        เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จ านวน 

- - - - 

    1.2   เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1) - - - - 
2. เงินกองทุนชัน้ท่ี 2 10,629 6,586 10,711 6,644 
    2.1   เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีม่สีทิธ ิ
           ดอ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี้สามญั 

10,070 6,000 10,070 6,000 

    2.2   เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 559 586 641 644 
3. เงินกองทุนทัง้ส้ินตามกฎหมาย 31,805 27,090 31,675 26,909 

* ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิด ารงเงนิกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมผีลบงัคบัใชใ้น
ระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป  
1/ การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
2/ สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหท้ยอยลดนบัในอตัราปีละ 20% โดยมผีลบงัคบัใช้
ในระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

ธนาคารมกีารค านวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิตาม
หลกัเกณฑ ์Basel llI ทีค่รอบคลุมความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 
และความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) ซึง่ธนาคารไดม้กีารก าหนดวธิกีารด ารงเงนิกองทุนรองรบั
ความเสีย่งในแต่ละดา้นของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิดงันี้ 
 

ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงินกองทุน 
1. ความเสีย่งดา้นเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเสีย่งดา้นตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร Basic Indicator Approach (BIA) 

 

 ส าหรบัการด ารงเงินกองทุนส าหรบัความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดหวงัใหธ้นาคารพาณชิยท์ีม่กีารท าธุรกจิเตม็รปูแบบ เลอืกใชว้ธิ ีStandardised Approach (SA-OR) เป็น
เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต ่ าส าหรบัการด ารงเงินกองทุนนัน้ ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีแผนที่จะ
ปรบัเปลีย่นวธิคี านวณจาก BIA มาเป็น SA-OR ในอนาคต  
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ตารางท่ี 2  มลูค่าเงินกองทุนขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงตามหลกัเกณฑ ์Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง  

                       หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิต 1/ 14,635 13,898 15,014 14,263 
1.  ลกูหนี้ทีไ่ม่ดอ้ยคุณภาพ 14,303 13,597 14,688 13,970 
    1.1  ลกูหนี้ภาครฐับาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันา  
          ระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   
          องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความ 
          เสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล 

57 52 57 52 

    1.2  ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์าร 
          ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความเสีย่ง  
          เหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย ์

320 316 318 314 

    1.3  ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รของ 
          รฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความเสีย่งเหมอืน 
          กบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 

9,124 8,781 10,592 10,175 

    1.4  ลกูหนี้รายย่อย 2,797 2,622 1,644 1,516 
    1.5  สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 1,405 1,266 1,405 1,266 
    1.6  สนิทรพัยอ์ื่น 600 560 672 647 
2.  ลกูหนี้ดอ้ยคุณภาพ 332 301 326 293 
ส าหรบัความเส่ียงดา้นตลาด 1,879 1,638 1,879 1,638 
     1. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 1,673 1,505 1,673 1,505 
     2. ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน - - - - 
     3. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 206 133 206 133 
     4. ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 
ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 1,305 1,208 1,083 995 
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงทัง้ส้ิน * 17,819 16,744 17,976 16,896 
รวมมูลค่าสินทรพัยเ์ส่ียงทัง้ส้ิน 209,630 196,991 211,493 198,773 

* อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่งข ัน้ต ่าเท่ากบัรอ้ยละ 8.50 
1/ ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดเ้ปลีย่นไปใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนัการจดัอนัดบัเครดติภายนอก (ECAIs) ในการก าหนด 
   น ้าหนกัความเสีย่งส าหรบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน แทนการก าหนดน ้าหนกัความเสีย่งรอ้ยละ 100 ส าหรบัลกูหนี้ธรุกจิเอกชนทุกราย ตัง้แต่วนัที ่ 
   30 มถุินายน 2557 เป็นตน้ไป  
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจา้ของต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (Tier1 Ratio) และ
อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 10.1 รอ้ยละ 10.1 และรอ้ยละ 15.2 
ตามล าดบั ในขณะทีร่ะดบัธนาคาร อยู่ที่ระดบัรอ้ยละ 9.9 รอ้ยละ 9.9 และรอ้ยละ 15.0 ตามล าดบั โดย
อตัราส่วนดงักล่าวสูงกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าทีท่างธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท้ีร่ะดบั รอ้ยละ 4.5 รอ้ยละ 
6.0 และ รอ้ยละ 8.5 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 3  อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธรุกิจทางการเงิน (1) 

                            หน่วย : รอ้ยละ 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
ขัน้ต า่
ของ
ธปท. 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง 10.10 10.41 9.91 10.20 4.50 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อ สนิทรพัยเ์สีย่ง 10.10 10.41 9.91 10.20 6.00 
เงนิกองทุนทัง้สิน้ ต่อ สนิทรพัยเ์สีย่ง 15.17 13.75 14.98 13.54 8.50 

(1) ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิด ารงเงนิกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมผีลบงัคบัใชใ้น
ระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
 
4. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการบริหารความเส่ียงและการประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ (Risk 
exposure and assessment) 

4.1 กระบวนการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารมุง่ทีจ่ะใชห้ลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพื่อใหธ้นาคารมผีล
ประกอบการทางการเงนิที่ม ัน่คง น่าเชื่อถอืและยัง่ยนื การประกอบธุรกจิธนาคารต้องเผชญิกบัความเสี่ยง
หลกัๆ 5 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) และความเสีย่ง
ดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ธนาคารมกีระบวนการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ย การระบุความเสีย่ง 
การวดัความเสีย่ง การก ากบัตดิตามความเสีย่ง และการจดัการ ความเสีย่งดว้ยระบบการบรหิารความเสีย่งที่
แขง็แกรง่ โดยมหีลกัการทีว่่า ผลตอบแทนต้องสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีธ่นาคารรบัได ้คณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) โดยมี
คณะกรรมการย่อยอกี 3 คณะที่พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบั
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ Credit Risk Committee รบัผดิชอบเรื่องที่เกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านเครดติ 
Operational Risk Committee รบัผดิชอบเรื่องทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และ Basel Steering 



 
 

7 
 

Committee ก ากับดูแลเรื่องการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ Basel ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
ประกอบดว้ยผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ ท าหน้าทีท่บทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบรหิารความ
เสีย่ง เพื่อใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณา รวมทัง้ก าหนดโครงสรา้งการก ากบัดูแลในดา้นนี้ เพื่อใหค้วาม
เสีย่งดา้นต่างๆมกีารบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และมกีระบวนการพจิารณาตดัสนิใจ
ทีโ่ปรง่ใส  

นอกจากนี้ ในเดอืนเมษายน 2557 คณะกรรมการธนาคารไดม้มีตใิหจ้ดัตัง้ Board Risk Committee 
(BRC) เพื่อให้มคีณะกรรมการก ากับดูแลด้านความเสี่ยงที่มคีวามอิสระ ดูแลรบัผดิชอบครอบคลุมทุก
ประเภทของความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง Board Risk Committee 
ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 4 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการธนาคาร และมผีู้บรหิารสูงสุดสายบรหิาร
ความเสีย่งเป็นเลขานุการทีป่ระชุม 

ทัง้นี้ ธนาคารมสีายบรหิารความเสี่ยงท าหน้าที่พฒันาและด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวธิี
ปฏบิตัิในการบรหิารความเสี่ยงภายในธนาคารที่เหมาะสม สายบรหิารความเสี่ยงท าหน้าที่ สนับสนุนการ
ปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการย่อยภายใต้คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง และคณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ายจดัการในการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในการ
ด าเนินธุรกจิ สายบรหิารความเสีย่งเป็นหน่วยงานอสิระจากหน่วยงานธุรกจิอื่นๆ ทีม่ธีุรกรรมหรอืกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง 

4.2 โครงสร้างและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารมสีายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Group) ประกอบดว้ย 2 ดา้น 4 ทมี 1 ส านัก 
 ดงันี้ 

1. ด้านวเิคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดติและระบบบรหิารความเสี่ยง (Risk Analytics and 
Infrastructure Division) มหีน้าที่หลกัที่ส าคญั คอื ออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูล 
(Database) ทีเ่หมาะสมเพีอ่ใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง พฒันาแบบจ าลอง ส าหรบัวดัความ
เสีย่ง การควบคุม ตดิตาม และรายงานขอ้มลูความเสีย่งในภาพรวม 

2. ทมีความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk Team) มหีน้าทีใ่นการศกึษาทบทวน 
ติดตาม และปรบัปรุงกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการ ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร 

3. ทมีความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk Team) มหีน้าทีว่เิคราะหแ์ละระบุความเสีย่งดา้น
ตลาดทีเ่กดิจากธุรกรรมในบญัชเีพื่อการคา้ (Trading activities) ประเมนิค่าความเสีย่งดา้น
ตลาด ตดิตามและควบคุมตามขอ้ก าหนดของเพดานความเสีย่งที่อนุมตัโิดยคณะกรรมการ
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ธนาคาร (Market Risk Limits) รายงานผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และใหม้กีารรายงานการ
เกนิเพดานความเสีย่งตามนโยบายธนาคาร (Escalation Procedure) 

4. ทมีความเสีย่งดา้นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ (Asset and Liability Management Team) มหีน้าที่
วดั ตดิตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยใน
บญัชีเพื่อธนาคาร ให้อยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางที่ได้รบัจากคณะกรรมการบรหิาร
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ หรอืคณะกรรมการธนาคาร 

5. ทมีความเสีย่งดา้นสนิเชื่อรายย่อย (Retail Risk Team) มหีน้าทีต่ดิตามและจดัท ารายงาน
คุณภาพของพอรต์ (Asset Quality) สนิเชื่อรายยอ่ยของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิ เพื่อให้เขา้ใจและแยกแยะลกัษณะเฉพาะตวัของกลุ่มลูกค้าปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความ
เสีย่งต่อ Portfolio ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน การวเิคราะหค์วามเสีย่งและการรายงานนี้จดัท าต่อ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร 

6. ดา้นความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk Division) มหีน้าทีว่เิคราะหค์วามเสีย่งของลูกหนี้
รายตวั พร้อมทัง้เสนอแนะความคดิเหน็ที่จะลดความเสี่ยงก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พจิารณาสนิเชื่อ 

7. ส านักวจิยั มหีน้าที่น าเสนอความคดิเหน็ในเชงิวชิาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการน าขอ้มูล
เหล่านัน้ไปใชป้ระโยชน์ในเชงิธุรกจิ 
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โครงสร้างสายบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิให้ปฏบิตัิตามนโยบายความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร
ก าหนดนัน้หน่วยงานของธนาคารที่รบัผดิชอบในด้านความเสี่ยงนัน้ๆ จะเป็นผู้ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
ดว้ย โดยทมีนโยบายความเสีย่งและก ากบัแบบรวมกลุ่ม มหีน้าทีใ่นการประสานงานและตดิตามเพื่อให้การ
บรหิารความเสีย่งในเรือ่งต่างๆ เป็นไป อยา่งมปีระสทิธผิล 

5. การประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

5.1 ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 

ความเสีย่งดา้นกลยุทธเ์ป็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการสูญเสยี อนัเป็นผลมาจากการพจิารณาทีไ่ม่
เพยีงพอหรอืคลอบคลุม ซึง่อาจคุกคามการด าเนินงานของธนาคารหรอืเป็นผลท าใหข้าดความได้เปรยีบใน
การแขง่ขนั หรอืการขาดทรพัยากรและมาตรการทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 

เป้าหมายที่ส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์คอืการรกัษาความเสี่ยงที่ด าเนินการโดย
ธนาคารใหอ้ยูใ่นระดบัทีก่ าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์ความเพยีงพอของสนิทรพัยแ์ละเงนิทุน โดยลด
การเกดิความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ ดงันัน้ธนาคารมกีารก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) 
ซึง่อนุมตัโิดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมกีระบวนการการบรหิารความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ประกอบดว้ย 
การวางแผนธุรกจิ การวางแผนทางการเงนิ การตดิตามผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิของแผนธุรกจิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

สายบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Group) 

เลขานุการผูบ้รหิารระดบัสาย 
(Senior Secretary) 

งานสนบัสนุนบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Support) 

ทีมความเส่ียงด้านปฎิบติัการ  
(Operational Risk Team) 

ทีมความเส่ียงด้านตลาด 
(Market Risk Team) 

ด้านวิเคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิต
และระบบบริหารความเส่ียง 

 (Risk Analytics and Infrastructure Division) 

ทีมความเส่ียงด้านสินเช่ือรายย่อย 

(Retail Risk Team) 
ส านักวิจยั 

(Research Office) 

ด้านความเส่ียงด้านเครดิต  
(Credit Risk Division) 

ทีมความเส่ียงด้านสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน  
(Asset and Liability Management Team) 
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การวเิคราะหต์ลาด การวเิคราะหจ์ดุอ่อน จดุแขง็ โอกาสและอุปสรรค และการปรบัแผนธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการธนาคารมสี่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชดิตลอดกระบวนการก าหนดแผนธุรกจิ หลงัจากการด าเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่าย
บรหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายจะตดิตามผลและทบทวนผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิเทยีบกบัเป้าหมายและแผนงาน 

ความเสีย่งดา้นกลยทุธท์ีส่ าคญัๆ สรปุไดด้งันี้ 

1. ความเสีย่งจากโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารจดัการไมเ่หมาะสม 

ธนาคารตระหนกัดวี่าโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมเป็นกลไกส าคญัทีช่่วยส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิให้
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ธนาคารจงึจดัตัง้คณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆให้ท าหน้าที่
และรบัผดิชอบงานต่างๆตามทีก่ าหนด โดยมกีระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอ านาจ
ตามหลกัการก ากับดูแลและการปฏิบัติงานที่ดีอันจะท าให้การท าธุรกรรมต่างๆมีความถูกต้อง
เทีย่งตรงและการด าเนินการตามแผนธุรกจิเป็นไปอย่างราบรืน่ 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิและภาวการณ์แขง่ขนั 

ภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนัเป็นปจัจยัภายนอกทีธ่นาคารตอ้งตดิตามอยูเ่สมอ การด าเนินการตาม
แผนธุรกจิภายใต้สภาวการณ์ภายนอกทีไ่ม่เอื้ออ านวยอาจท าใหธ้นาคารมผีลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว ส านักวิจยัร่วมกับด้านกลยุทธ์จะมกีาร
ตดิตามและวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัอย่างใกลช้ดิโดยเฉพาะ การ
วเิคราะห์และประเมนิธนาคารคู่แข่งอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมกีารรายงานผลวจิยัเชงิกลยุทธ์และ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการคณะต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิารณาด าเนินการทีเ่หมาะสมต่อไป 

3. ความเสีย่งจากความไมเ่พยีงพอของเงนิกองทุน 

ความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัอยา่งยิง่ของกลไกในการลดและบรหิารความ
เสีย่ง ซึ่งได้แก่ การรกัษาเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอทัง้ในสภาวะปกตแิละสภาวะวกิฤต (Extreme but 
plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวกิฤต (Stress Test) โดยธนาคารไดก้ าหนดแผนการ
บรหิารจดัการเงนิกองทุน ตลอดจนแผนปฏบิตัิการในการรกัษาระดบัเงนิกองทุนของธนาคารให้
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด หนึ่งในเครื่องมอืทีธ่นาคารใชค้อื CAR Trigger (Capital Adequacy 
Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยุทธ์และการเงนิร่วมกบัสายบรหิารความเสี่ยงใช้เป็นสญัญาณเตอืน
ล่วงหน้าในการตดิตามและรกัษาระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน 
 

5.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดติเป็นความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ลูกค้าหรอืคู่สญัญาไม่ยนิยอมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัติามภาระหรอืพนัธะทีม่ต่ีอธนาคารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้หรอืสญัญาผูกพนัอื่นๆ ความเสีย่งดา้น
เครดติอาจส่งผลใหคุ้ณภาพของสนิเชื่อธนาคารดอ้ยลง ซึง่จะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรและระดบั
เงนิกองทุน การบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเสรมิสรา้งมลูค่าแก่ผูถ้อืหุน้โดยรายไดท้ี่
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ไดร้บัจะตอ้งสอดคลอ้งและคุม้ค่ากบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ทัง้นี้ ภายใต้นโยบายบรหิารความเสีย่งดา้น
เครดติ ธนาคารได้จดัให้มกีระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยง เทคนิคการวดัความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสีย่ง ตลอดจนมกีารตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการก าหนดหน้าทีอ่ย่างชดัเจน ระหว่างผูท้ า
หน้าทีด่า้นการตลาด ผูว้เิคราะหส์นิเชื่อ ผูป้ระเมนิสนิเชื่อ ผูอ้นุมตัสินิเชื่อ และผูบ้รหิารจดัการความเสี่ยง ใน
ขณะเดยีวกนั กรอบและวธิปีฏบิตักิารเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง ส าหรบัธนาคารและบรษิทัย่อยไดเ้ริม่
ด าเนินการตัง้แต่ปี 2552 เมื่อกลุ่มซไีอเอม็บ ี(CIMB Group) ไดเ้ขา้มาเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ซึง่ได้มกีาร
ปรบัปรุงเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุ่มซไีอเอม็บ ี

ธนาคารไดป้รบัปรงุและทบทวนเครื่องมอืในการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกบัประเภทลูกคา้ และพอรต์สนิเชื่อของธนาคารที่เตบิโตขึน้ ประกอบไปด้วย Corporate Rating 
Tool ซึง่พฒันาและใชส้ าหรบัลูกคา้บรรษทัธุรกจิหรอืลูกคา้ขนาดใหญ่ เครื่องมอืจดัระดบัความเสีย่ง SMEs 
Rating ส าหรบัลกูคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม เครื่องมอืจดัระดบัความเสีย่งสนิเชื่อกลุ่มพเิศษ (Specialised 
Lending) และระบบประเมนิโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส าหรบัลูกค้ารายย่อยทัง้สนิเชื่อไม่มี
หลกัประกนัและสนิเชื่อมหีลกัประกนัรวมทัง้สนิเชื่อเช่าซือ้ ซึง่ในปจัจุบนั ธนาคารมรีะบบงาน (system) เพื่อ
ใชใ้นการจดัระดบัความเสีย่ง การตดิตามและประเมนิผลแบบจ าลอง (model monitoring) ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ   

ความเสีย่งจากหนี้ดอ้ยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสีย่งทีส่ าคญัทีก่ระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดังนัน้ ธนาคารจึงให้
ความส าคญักบัการตดิตามและจดัการ NPL อย่างใกลช้ดิและระมดัระวงั และมกีารตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสูญอย่างเพยีงพอ นอกจากนี้  ธนาคารมกีารตดิตามดูแลและบรหิารจดัการลูกค้าที่มปีญัหาในเชงิรุกเพื่อ
เป็นมาตรการป้องกนัไม่ให้สนิเชื่อด้อยคุณภาพลง ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติระดบั Portfolio 
นัน้ ธนาคารตระหนักถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัของสนิเชื่อ โดยมกีารก าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk 
Limits) ในระดบัทีเ่หมาะสม เช่น เพดานความเสีย่งในระดบัประเทศ เพดานความเสีย่งในการใหเ้งนิกู้ยมืต่อ
กลุ่มลูกค้า เพดานความเสี่ยงประเภทธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้มกีารจดัท าการทดสอบภาวะ
วกิฤตเพื่อประเมนิผลกระทบทีธ่นาคารจะไดร้บัหากเกดิเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกจิและการเงนิตกต ่า ในกรณี
ทีเ่ป็นไปไดแ้ละกรณรีนุแรง 

ทุกๆ ปีธนาคารมกีารก าหนด Risk Appetite หรอืระดบัความเสีย่งของ Portfolio ทีย่อมรบัไดภ้ายใต้
สภาพเศรษฐกจิที่มกีารคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีนัน้ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้การขยายธุรกจิด าเนินไปภายใต้
ระดบัความเสีย่งทีส่ามารถบรหิารจดัการได ้

นอกจากนี้ ธนาคารยงัไดม้กีารก าหนดนโยบายและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้นเครดติ 
เพื่อช่วยในการป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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 การปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต 

ธนาคารมนีโยบายการใหส้นิเชื่อโดยให้ความส าคญัต่อความสามารถในการช าระหนี้ โดยพจิารณา
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของลูกค้า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลกัที่จะมาช าระหนี้  แต่ธนาคารก็ให้
ความส าคญัต่อหลกัประกันที่จะมาค ้าประกันการกู้ยมืด้วย เพื่อเป็นแหล่งรองของการช าระหนี้และช่ วย
บรรเทาความเสยีหายของธนาคารในกรณีทีลู่กคา้ผดินัดช าระหนี้ ส าหรบัทรพัยส์นิทีธ่นาคารจะพจิารณารบั
ไวเ้ป็นหลกัประกนัส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เงนิฝาก พนัธบตัรรฐับาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทีด่นิพรอ้มสิง่
ปลกูสรา้ง เป็นตน้ โดยพจิารณามลูค่าหลกัประกนัและสดัส่วนของวงเงนิต่อมลูค่าหลกัประกนัใหเ้หมาะสมกบั
ระดับความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารได้จดัท านโยบายการประเมินราคาและตีราคา
หลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธผิล และอยู่ภายใต้หลกัเกณฑข์อง
ประเมนิจะตอ้งเป็นไปตามนโยบายทีธ่นาคารก าหนด 

ส าหรบัการปรบัลดความเสี่ยงด้านเครดติ เพื่อใชใ้นการค านวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของ
ธนาคาร ไดแ้ก่ 

 หลกัประกนัทางการเงนิ ธนาคารได้มกีารน าหลกัประกนัทางการเงนิมาใชใันการปรบัลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น เงนิสด เงนิฝาก พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั เป็นต้น โดยธนาคาร
เลอืกใชก้ารปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ โดยวธิ ีSimple 

 การหกักลบหนี้ในงบดุล ธนาคารมสีญัญาเงนิกู้มาตรฐาน ที่ธนาคารสามารถใช้หกักลบหนี้ 
กบัเงนิฝากของคู่สญัญารายเดยีวกนั และยงัใช ้Global Master Repurchase Agreement 
กบัการท าธุรกรรม Repo-style transaction กบัคู่คา้ประเภทสถาบนัทุกราย 

 การค ้าประกนั และอนุพนัธ์ดา้นเครดติ ธนาคารใช้ประโยชน์จากผู้ค ้าประกนัในการปรบัลด
ความเสี่ยงด้านเครดติ ในกรณีที่ผู้ค ้าประกนัเป็นรฐับาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรฐั 
สถาบนัการเงนิทีม่นี ้าหนกัความเสีย่งต ่ากว่าลกูหนี้  

 นโยบายการควบคมุดแูล และการติดตามลกูหน้ี 

 ธนาคารไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิานในการบรหิารและตดิตามหน้ีทีม่ปีญัหาและทีม่แีนวโน้ม
ทีจ่ะมปีญัหา (Watch-list) อย่างใกล้ชดิ เพื่อสามารถแก้ปญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และเพื่อให้
การปฏบิตังิานในเรื่องการติดตามหน้ีมปีญัหาเป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยธนาคารได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏบิตัิในการติดตามหน้ีตัง้แต่ประเภทลูกหน้ีที่มแีนวโน้มที่จะมปีญัหา ลูกหน้ีที่กล่าวถึงเป็นพเิศษ จนถึง
ลูกหนี้ที่ต ่ ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างสม ่ าเสมอเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดียิง่ขึ้น นอกเหนือไปจากการจดัชัน้ลูกหนี้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดแล้ว 
ธนาคารยงัมกีารจดัชัน้หนี้ตามเกณฑค์ุณภาพ  (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจดัชัน้ล่วงหน้าส าหรบั
ลกูหน้ีทีม่สีญัญาณบ่งบอกว่าอาจมปีญัหาก่อนทีจ่ะมกีารผดินัดช าระหน้ี ทัง้น้ีส าหรบัลูกหน้ีทีม่แีนวโน้มทีจ่ะมี
ปญัหา และลูกหน้ีกล่าวถงึเป็นพเิศษ จะมกีารจดัท ารายงาน Pre-NPL Monitoring เพื่อตดิตามลูกหนี้กลุ่มนี้
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อยา่งใกลช้ดิ ลกูหนี้กลุ่ม Pre-NPL นี้ จะแบ่งยอ่ยออกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่ม Special Alert List (SAL) ไดแ้ก่ 
ลูกหนี้กล่าวถงึเป็นพเิศษทีม่โีอกาสเป็นลูกหนี้ NPL สงู และ Non Special Alert List (Non SAL) ไดแ้ก่ 
ลูกหนี้กล่าวถงึเป็นพเิศษอื่นๆ ส าหรบัลูกหนี้ NPL (ครอบคลุมลูกหนี้จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชัน้สงสยั 
และจดัชัน้สงสยัจะสูญ) จะมกีารจดัท ารายงาน NPL Management เป็นรายเดอืน ซึง่ทัง้รายงาน Pre-NPL 
Monitoring และ NPL Management ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อทราบและเพื่อ
พจิารณาสัง่การ นอกจากน้ี ธนาคารไดม้กีารจดัตัง้คณะท างานบรหิารจดัการหน้ีทีม่ปีญัหา (Problem Loan 
Management Working Group) เพื่อพจิารณาใหค้ าแนะน าในการจดัการหนี้ NPL และหนี้ Pre-NPL ทีม่ี
ภาระหน้ีตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป จากหลกัเกณฑก์ารควบคุมตดิตามหนี้และขัน้ตอนปฏบิตัดิงักล่าว จะช่วย
ใหธ้นาคารสามารถแก้ไขหน้ีทีม่ปีญัหา ตลอดจนช่วยเหลอืลูกหน้ีผ่านกระบวนการปรบัโครงสรา้งหน้ีในกรณี
จ าเป็นไดท้นัท่วงท ี

 ส าหรบัสนิเชื่อลูกค้ารายย่อยที่ไม่มหีลกัประกนัของธนาคารจะเริม่ติดตามให้มกีารช าระหนี้ที่ค้าง
ช าระตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไปส าหรบับญัชทีีเ่ปิดมาไมเ่กนิ 12 เดอืน และ 5 วนัขึน้ไป ส าหรบับญัชทีีเ่ปิดมานานกว่า 
12 เดอืน โดยส่งมอบให้บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัลูกของธนาคารเป็นผู้ด าเนินการโดยก าหนด
วธิปีฏบิตัอิย่างชดัเจนในแต่ละช่วงเวลาค้างช าระ เช่น ในช่วงค้างช าระไม่เกนิ 60 วนัและถ้าลูกค้าต้องการ
ปรบัโครงสรา้งหนี้ ภายใต้เงื่อนไขทีเ่หน็ชอบร่วมกนั กจ็ะท าการปรบัโครงสรา้งหนี้กบัลูกคา้รายนัน้ แต่ถ้าไม่
สามารถด าเนินการใดๆ ไดภ้ายใน 90 วนั จะส่งใหบ้รษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญในการตดิตามหนี้ต่อไป  
และเมื่อมกีารค้างช าระครบ 180 วนัจะส่งคนืธนาคารเพื่อธนาคารจะส่งต่อให้บรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์าทร 
จ ากดัเพื่อด าเนินการตามทวงถามหนี้/ปรบัโครงสรา้งหนี้ต่อไป ส าหรบัสนิเชื่อมหีลกัประกนัของธนาคาร จะ
เริม่ตดิตามหนี้ที่ค้างช าระตัง้แต่ 5 วนัขึน้ไป และไม่ได้จดัส่งบญัชใีห้บรษิทัภายนอกเป็นผู้ติดตาม ส่วนวธิี
ปฏบิตัอิื่นๆ เป็นแนวทางเดยีวกนักบัสนิเชื่อไมม่หีลกัประกนั 

ส าหรบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัการใหส้นิเชื่อประกอบดว้ย 2 บรษิทั คอื 

1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จ ากดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซือ้รถยนต์  บรษิทัมกีารจดัท า  ระเบยีบ
ปฏบิตัิ เรื่อง การเรยีกเก็บเงนิ และวธิกีารปฏบิตัิงานในการเรยีกเก็บเงนิส าหรบัผู้เช่าซื้อที่มี
สถานะค้างช าระ 1-60 วนั และระเบยีบปฏบิตัเิรื่อง การตดิตามและเร่งรดัหนี้ ส าหรบัลูกหนี้ที่
คา้งช าระเกนิกว่า  60 วนั  เพื่อใหก้ารเกบ็ตดิตามหนี้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพในการตดิตาม
หนี้ กรณีคา้งช าระ 1-60 วนั บรษิทัจะใชว้ธิโีทรศพัทท์วงถามไปยงัผูเ้ช่าซือ้ หากตดิต่อไม่ไดจ้ะ
ตดิต่อไปยงัผู้ค ้าประกนัให้ช่วยตดิต่อผู้เช่าซื้อ หากยงัไม่สามารถตดิต่อได้ จะส่งเจา้หน้าที่ลง
พื้นที่ตามที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อแจ้งไว้ การติดต่อผู้เช่าซื้อในแต่ละครัง้จะท าการบนัทกึรายงานการ
ตดิต่อผู้เช่าซื้อลงในระบบปฏบิตักิารเช่าซื้อ  เมื่อผู้เช่าซื้อค้างช าระเกินกว่า 60 วนั จะจดัท า
หนงัสอืใหช้ าระเงนิค่าเช่าซือ้ทีค่า้งช าระ พรอ้มกบัท าการทวงถามทางโทรศพัทต่์อผูเ้ช่าซือ้และผู้
ค ้าประกนัพรอ้มกบัท าการบนัทกึรายงานการตดิต่อผู้เช่าซื้อลงในระบบปฏบิตักิารเช่าซื้อ หาก
ติดต่อผู้เช่าซื้อไม่ได้ บรษิัทจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามทวงถามอีกครัง้ พร้อมกบัท า
หนังสอืให้ช าระหนี้และบอกเลกิสญัญาเช่าซื้อไปยงัผู้เช่าซื้อและผู้ค ้าประกนั ในกรณีที่ตดิตาม
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พบ จะเจรจาให้ผู้เช่าซื้อช าระค่างวดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างช าระ หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ จะด าเนินการยดึรถและปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดต่อไป หากติดต่อไม่พบ 
และมกีารค้างช าระเกนิ 150 วนั บรษิทัจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้เช่าซือ้และผู้ค ้าประกนั
ต่อไป 

2. บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์  มกีารจดัท าระเบยีบปฏบิตัเิรื่อง
การตดิตามหนี้และการบอกเลกิสญัญาเพื่อให้การเก็บติดตามหนี้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
บรษิทัจะเริม่โทรศพัทเ์จรจาทวงถามผู้เช่าซื้อและผู้ค ้าประกนัเมื่อมกีารผดินัดช าระเกนิกว่า  3 
วนัขึน้ไป และเมื่อมกีารค้างช าระ 1 และ 2 งวดจะออกจดหมายเตอืนให้ช าระหนี้ พรอ้มทัง้ให้
เจา้หน้าทีอ่อกตดิตามตามทีอ่ยู่ทีผู่เ้ช่าซือ้แจง้ไว ้ และเมื่อคา้งช าระ 3 งวดจะจดัท าหนังสอืบอก
เลกิสญัญา พรอ้มทัง้ด าเนินการยดึรถและปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดต่อไป 

 นโยบายการปรบัปรงุโครงสร้างหน้ี 

 ธนาคารมนีโยบายที่จะด าเนินการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมอื มศีกัยภาพ 
และมแีนวโน้มสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีต่กลงกนัใหม่ได ้ทัง้นี้เพื่อใหธ้นาคารและลูกหนี้ไดร้บัประโยชน์
จากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ร่วมกนั กล่าวคอื ธนาคารมโีอกาสไดร้บัช าระหนี้คนืสูงสุด หรอืมสี่วนสูญเสยี
ต ่าสุด ในขณะทีลู่กหนี้จะยงัคงสามารถด าเนินธุรกจิต่อไป แต่อาจต้องรบัความสูญเสยีบางส่วนของตนด้วย 
โดยธนาคารจะด าเนินการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงั
มใิห้เป็นการหลกีเลีย่งการจดัชัน้หนี้ การกนัเงนิส ารองเพิม่ และหลกีเลีย่งหลกัเกณฑก์ารระงบัรบัรูด้อกเบี้ย
คา้งรบัเป็นรายได ้

 ธนาคารพจิารณาปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีทัง้ทีเ่ป็นหน้ีทัว่ไปและหน้ีมปีญัหา โดยธนาคารจะถอืปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน วธิกีารทีไ่ด้ก าหนดไว้ส าหรบักระบวนการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ซึ่งครอบคลุมถงึ
การวเิคราะหล์ูกหนี้ การอนุมตั ิการจดัท าเอกสารสญัญา การตดิตามและประเมนิผล ซึง่การปฏบิตัดิงักล่าว 
จะต้องสอดคล้องกบักฎขอ้บงัคบัของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคาร
เป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการและประสานงานในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้แลว้ บางกรณีธนาคารอาจ
มอบหมายให้บุคคลที่สามที่เป็นผู้ช านาญการเฉพาะซึง่ไดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิที่ปรกึษาทางการเงนิ
ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือท าการปรบัปรุงโครงสร้างหนี้แทนธนาคารได้ โดยเงื่อนไขปรบัปรุง
โครงสรา้งหนี้จะต้องน าเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการธนาคารหรอืคณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อหรอืผู้มี
อ านาจอนุมตัติามค าสัง่ของธนาคาร 

 แนวทางท่ีใช้ในการค านวณ General Provision และ Specific Provision 

 ธนาคารได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยทีก่ าหนดให้จดัชัน้สนิทรพัยแ์ละการ
ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตามอตัราทีก่ าหนดส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้แต่ละประเภท ทัง้นี้ เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สนส. 31/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัชัน้หนี้และการกันเงนิส ารองของสถาบนั
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การเงนิ ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2551 หรอืตามทีจ่ะมกีารแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไร
ก็ตาม แนวทางปฏิบตัิภายในของธนาคารจะมหีลกัเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า โดยมทีัง้การจดัชัน้ตามเกณฑ์
คุณภาพ และการจดัชัน้ตามจ านวนวนัคา้งช าระตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยใชผ้ลทีด่อ้ยกว่า
ระหว่างสองเกณฑด์งักล่าวเป็นผลสรปุการจดัชัน้เพื่อสะทอ้นความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิของลกูหนี้ 

 นอกจากการกนัเงนิส ารองรายลูกหนี้/รายบญัช ี(Specific Provision) แลว้ ธนาคารอาจก าหนดใหม้ี
การกนัเงนิส ารองทัว่ไป (General Provision) ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร ทัง้นี้เพื่อรองรบัความเสยีหายทีอ่าจ
เกดิขึน้โดยไมไ่ดค้าดหมายจากวฏัจกัรทางเศรษฐกจิและจากปจัจยัอื่นๆ 

 ส าหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิทีด่ าเนินธุรกจิเช่าซือ้ คอืบรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสีจ ากดั และ
บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั การจดัชัน้หนี้จะจดัตามระยะเวลาที่ค้างช าระตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนดเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามขีอ้มูลที่พสิูจน์ได้ว่าลูกหน้ีจะมปีญัหาในการช าระหน้ี  จะ
ด าเนินการจดัชัน้หน้ีตามเกณฑค์ุณภาพทนัท ี

 การผิดนัดช าระหน้ี  

 ธนาคารได้ก าหนดนโยบายการบญัชทีี่เกี่ยวข้องกบัการรบัรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ ค้าง
ช าระดอกเบี้ยเกนิกว่าสามเดอืนนับจากวนัที่ครบก าหนดช าระ หรอืมคีวามไม่แน่นอนเกี่ยวกบัการช าระหนี้  
ธนาคารจะหยุดรบัรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเลิกรายได้ส าหรบัดอกเบี้ยจากเงนิให้กู้ยมืที่ค้างช าระที่
ธนาคารบนัทกึบญัชเีป็นรายได้แล้วออกจากบญัชเีพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และจะใช้เกณฑร์บัช าระเงนิแทน  ธนาคารจะรบัรูร้ายได้ตามเกณฑค์งคา้งไดใ้หม่เมื่อลูกหนี้ไดช้ าระเงนิต้น
และดอกเบีย้ทีย่งัคงคา้งครบถว้นแลว้ 

 ธนาคารจะรบัรูร้ายได ้ส าหรบัลูกหนี้ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม่ตามเกณฑค์งคา้งยกเวน้หนี้
ตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้ที่อยู่ระหว่างการตดิตามผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขการปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่
ซึง่จะรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑร์บัช าระเงนิจนกว่าลกูหนี้จะปฏบิตัติามเงื่อนไขการปรบัโครงสรา้งหนี้ติดต่อกนัไม่
น้อยกว่าสามเดอืนหรอืสามงวดการช าระเงนิแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 ธนาคารจะพจิารณาการดอ้ยค่าเมือ่มเีหตุการณ์ หรอืสถานการณ์บ่งชีว้่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่า
กว่าราคาตามบญัชอีย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน 
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 ข้อมลูฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงด้านเครดิต โดยวิธี Standardised Approach  

ตารางท่ี 4  มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินท่ีส าคญั ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต 

                       หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

1. สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน (1.1+1.2 +1.3 +1.4) 256,128 261,456 254,797 259,380 
    1.1 เงนิใหส้นิเชื่อรวมสทุธ ิ1/ 186,227 193,959 184,965 191,929 
    1.2 เงนิลงทุนในตราสารหนี้สทุธ ิ2/ 54,426 52,556 54,426 52,556 
    1.3 เงนิฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรบั) 4,671 5,840 4,602 5,794 
    1.4 สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์3/ 10,804 9,101 10,804 9,101 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ (2.1+2.2+2.3) 1,558,819 903,331 1,559,449 903,940 
    2.1 การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ และ     
          เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 

1,780 3,112 1,780 3,612 

    2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 5/ 1,523,090 858,858 1,523,090 858,858 
    2.3 วงเงนิทีย่งัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้  
          (Undrawn committed line) 

33,949 
 

41,361 34,579 
 

41,470 
 

1/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวม  
   เงนิใหส้นิเชือ่สุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่การปรบัมลูค่า  
   ของหลกัทรพัย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย ์
3/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถงึอนุพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย



 
 

17 
 

ตารางท่ี 5  มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญั ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้าน
เครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลูกหน้ี  

รวมกลุ่ม 
                                  หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ 

รวม 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสทุธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สทุธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบีย้

ค้างรบั) 

สินทรพัย ์
ตราสาร
อนุพนัธ ์3/ 

รวม 

การรบัอาวลัตัว๋เงิน 
การค า้ประกนัการ
กู้ยืมเงิน และเลต็
เตอรอ์อฟเครดิต 

สญัญา
อนุพนัธ์ 

นอกตลาด5/ 

วงเงินท่ียงั
มิได้เบิกใช้ซ่ึง
ธนาคารได้
ผกูพนัไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 251,352 187,398 54,305 3,277 6,372 770,875 1,780 735,180 33,915 
2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 2,797 424 121 555 1,697 233,277 - 233,243 34 
3. กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 2,581 1,187 - 701 693 200,655 - 200,655 - 
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - 
5. กลุ่มยโุรป 2,168 - - 126 2,042 354,012 - 354,012 - 
6. กลุ่มโอเชยีเนีย 12 - - 12 - - - - - 

รวม 258,910 189,009 54,426 4,671 10,804 1,558,819 1,780 1,523,090 33,949 
หกั Genernal provision (2,782) (2,782) - - - - - - - 

รวม 256,128 186,227 54,426 4,671 10,804 1,558,819 1,780 1,523,090 33,949 
1/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู และค่าเผื่อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทนุในลูกหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผื่อการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของหลกัทรพัย์ 
3/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถงึอนุพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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                     หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2556 
สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ 

รวม 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวม

ดอกเบี้ย 
ค้างรบั) 

สินทรพัย ์
ตราสาร
อนุพนัธ ์3/ 

รวม 

การรบัอาวลัตัว๋
เงิน การค า้

ประกนัการกู้ยืม
เงิน และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต 

สญัญา
อนุพนัธ ์

นอกตลาด5/ 

วงเงินท่ียงั
มิได้เบิกใช้ซ่ึง
ธนาคารได้
ผกูพนัไว้แล้ว  

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

รวม 264,760 197,263 52,556 5,840 9,101 903,331 3,112 858,858 41,361 
หกั 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/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์ 
3/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถงึอนุพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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เฉพาะธนาคาร 
                 หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 
สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ 

รวม 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สุทธิ 2/ 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบี้ย  
ค้างรบั) 

สินทรพัย ์
ตราสาร
อนุพนัธ ์3/ 

รวม 

การรบัอาวลัตัว๋
เงิน การค า้

ประกนัการกู้ยืม
เงิน และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต 

สญัญา
อนุพนัธ์

นอกตลาด5/ 

วงเงินท่ียงั
มิได้เบิกใช้ซ่ึง
ธนาคารได้
ผกูพนัไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 250,100 186,215 54,305 3,208 6,372 771,505 1,780 735,180 34,545 
2. กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 2,797 424 121 555 1,697 233,277 - 233,243 34 
3. กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 2,581 1,187 - 701 693 200,655 - 200,655 - 
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - 
5. กลุ่มยุโรป 2,168 - - 126 2,042 354,012 - 354,012 - 
6. กลุ่มโอเชยีเนีย 12 - - 12 - - - - - 

รวม 257,658 187,826 54,426 4,602 10,804 1,559,449 1,780 1,523,090 34,579 
หกั Genernal provision (2,861) (2,861) - - - - - - - 

รวม 254,797 184,965 54,426 4,602 10,804 1,559,449 1,780 1,523,090 34,579 
1/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์ 
3/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถงึอนุพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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                หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2556 
สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ 

รวม 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สุทธิ 2/ 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบี้ย  
ค้างรบั) 

สินทรพัย ์
ตราสาร
อนุพนัธ ์3/ 

รวม 

การรบัอาวลัตัว๋
เงิน การค า้

ประกนัการกู้ยืม
เงิน และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต 

สญัญา
อนุพนัธ์

นอกตลาด5/ 

วงเงินท่ียงั
มิได้เบิกใช้ซ่ึง
ธนาคารได้
ผกูพนัไว้แล้ว  

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

รวม 262,700 195,249 52,556 5,794 9,101 903,940 3,612 858,858 41,470 
หกั 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/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์ 
3/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถงึอนุพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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ตารางท่ี 6  มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต   
จ าแนกตามอายสุญัญาท่ีเหลือ 

 
รวมกลุ่ม 

                   หน่วย: ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 +1.2 +1.3 +1.4) 70,165 188,745 (2,782) 256,128 96,494 168,266 (3,304) 261,456 
    1.1 เงนิใหส้นิเชื่อรวมสทุธ ิ1/ 52,948 136,061 (2,782) 186,227 79,585 117,678 (3,304) 193,959 
    1.2 เงนิลงทุนในตราสารหนี้สทุธ ิ2/  9,035 45,391 - 54,426 5,983 46,573 - 52,556 
    1.3 เงนิฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรบั) 4,671 - - 4,671 5,840 - - 5,840 
    1.4 สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์3/ 3,511 7,293 - 10,804 5,086 4,015 - 9,101 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ (2.1+2.2+2.3) 978,502 580,317 - 1,558,819 519,177 384,154 - 903,331 
    2.1 การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ และเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 1,770 10 - 1,780 3,092 20 - 3,112 
    2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 5/ 953,106 569,984 - 1,523,090 485,575 373,283 - 858,858 
    2.3 วงเงนิทีย่งัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 23,626 10,323 - 33,949 30,510 10,851 - 41,361 

1/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์ 
3/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถงึอนุพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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เฉพาะธนาคาร 
                   หน่วย: ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 +1.2 +1.3 +1.4) 83,622 174,036 (2,861) 254,797 107,921 154,779 (3,320) 259,380 
    1.1 เงนิใหส้นิเชื่อรวมสทุธ ิ1/ 66,474 121,352 (2,861) 184,965 91,058 104,191 (3,320) 191,929 
    1.2 เงนิลงทุนในตราสารหนี้สทุธ ิ2/  9,035 45,391 - 54,426 5,983 46,573 - 52,556 
    1.3 เงนิฝาก (รวมดอกเบีย้คา้งรบั) 4,602 - - 4,602 5,794 - - 5,794 
    1.4 สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์3/ 3,511 7,293 - 10,804 5,086 4,015 - 9,101 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/ (2.1+2.2+2.3) 978,632 580,817 - 1,559,449 519,786 384,154 - 903,940 
    2.1 การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ และเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 1,770 10 - 1,780 3,592 20 - 3,612 
    2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 5/ 953,106 569,984 - 1,523,090 485,575 373,283 - 858,858 
    2.3 วงเงนิทีย่งัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 23,756 10,823 - 34,579 30,619 10,851 - 41,470 

1/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธขิองรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์ 
3/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถงึอนุพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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ตารางท่ี 7  มลูค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั และเงินลงทุนในตราสารหน้ี ก่อน 
พิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี 
และตามเกณฑก์ารจดัชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด 

 
รวมกลุ่ม 

      หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ี * 
สงสยัจะสญู  

ปกติ 
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยั
จะสญู 

รวม 

ประเทศไทย 176,483 7,817 1,762 1,034 3,571 190,667 - 
กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 424 - - - - 424 - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 1,187 - - - - 1,187 - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชยีเนีย - - - - - - - 

รวม 178,094 7,817 1,762 1,034 3,571 192,278 - 
* หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) 
1/ รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 

 
           
                       หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2556 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ี * 
สงสยัจะสญู  

ปกติ 
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยั
จะสญู 

รวม 

ประเทศไทย 184,810 7,945 1,237 1,287 2,401 197,680 - 
กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 261 - - - - 261 - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 1,313 - - - - 1,313 - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 5 - - - - 5 - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชยีเนีย - - - - - - - 

รวม 186,389 7,945 1,237 1,287 2,401 199,259 - 
* หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) 
1/ รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
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เฉพาะธนาคาร 
       หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ี * 
สงสยัจะสญู  

ปกติ 
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยั
จะสญู 

รวม 

ประเทศไทย 177,624 5,539 1,526 826 3,359 188,874 - 
กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 424 - - - - 424 - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 1,187 - - - - 1,187 - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชยีเนีย - - - - - - - 

รวม 179,235 5,539 1,526 826 3,359 190,485 - 
* หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) 
1/ รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 
 

       หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2556 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ี * 
สงสยัจะสญู  

ปกติ 
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยัจะ
สญู 

รวม 

ประเทศไทย 184,885 5,911 1,036 1,135 2,333 195,300 - 
กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 261 - - - - 261 - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 1,313 - - - - 1,313 - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 5 - - - - 5 - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชยีเนีย - - - - - - - 

รวม 186,464 5,911 1,036 1,135 2,333 196,879 - 
* หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) 
1/ รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 
 

         
น่
ย
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ตารางท่ี 8  มลูค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหน้ีสญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างปี ส าหรบัเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้  
ค้างรบัและเงินลงทุนในตราสารหน้ี จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาค 

 
รวมกลุ่ม 

           หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ เงินลงทุนใน

ตราสารหน้ี 
Specific 

provision 3/ 

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี 

Specific 
provision 3/ 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหน้ีสญูท่ี
ตดัออกจาก

บญัชีระหวา่งปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหน้ีสญูท่ี
ตดัออกจาก

บญัชีระหวา่งปี 
ประเทศไทย  3,269 1,520 64  1,996 974 112 
กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย - - -  - - - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา - - -  - - - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง - - -  - - - 
กลุ่มยุโรป - - -  - - - 
กลุ่มโอเชยีเนีย - - -  - - - 

รวม 2,782 3,269 1,520 64 3,304 1,996 974 112 
1/ รวมมลูค่าเงนิส ารองทีก่นัไวแ้ละหนี้สญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหว่างงวดของเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ ใหเ้ปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) 
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เฉพาะธนาคาร 

           หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรบั 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี 

Specific 
provision 3/ 

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรบั 1/ 
เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี 

Specific 
provision 3/ 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มลูค่าหน้ีสญู
ท่ีตดัออก
จากบญัชี
ระหว่างปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มลูค่าหน้ีสญู
ท่ีตดัออก
จากบญัชี
ระหว่างปี 

ประเทศไทย  2,658 1,275 64  1,630 637 112 
กลุ่มเอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย  - - -  - - - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา  - - -  - - - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง  - - -  - - - 
กลุ่มยโุรป  - - -  - - - 
กลุ่มโอเชยีเนีย  - - -  - - - 

รวม 2,861 2,658 1,275 64 3,320 1,630 637 112 
1/ รวมมลูค่าเงนิส ารองทีก่นัไวแ้ละหนี้สญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหว่างงวดของเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย 
2/ ใหเ้ปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย (ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556) 
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ตารางท่ี 9  มลูค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั* ก่อนพิจารณาผลการปรบัลด      
ความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามประเภทธรุกิจและเกณฑก์ารจดัชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด 

รวมกลุ่ม 
 

                หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 (1) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยั 
จะสญู 

รวมทัง้ส้ิน 

การเกษตรและเหมอืงแร่ 3,080 - - 2 291 3,373 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 50,606 2,000 618 209 1,010 54,443 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 16,876 216 - - 40 17,132 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 21,387 1,744 - 67 574 23,772 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 46,002 866 511 468 1,021 48,868 
ตวักลางทางการเงนิ 6,669 - - - - 6,669 
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 33,453 2,991 633 288 635 38,000 
อื่น ๆ 21 - - - - 21 

รวม 178,094 7,817 1,762 1,034 3,571 192,278 
* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(1) จ าแนกตามประเภทธุรกจิ โดยอา้งองิการจดัประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที ่          
    สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2556 (1) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยั 
จะสญู 

รวมทัง้ส้ิน 

การเกษตรและเหมอืงแร่ 3,015 - 195 - 127 3,337 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 51,685 2,421 189 383 653 55,331 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 15,026 792 - 20 64 15,902 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 19,776 1,548 4 459 552 22,339 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 35,397 535 325 209 670 37,136 
ตวักลางทางการเงนิ 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 
* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(1) จ าแนกตามประเภทธุรกจิ โดยอา้งองิการจดัประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที ่        
    สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556 
 
 



 
 

28 
 

เฉพาะธนาคาร 
    หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 (1) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยั 
จะสญู 

รวมทัง้ส้ิน 

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 3,080 - - 2 291 3,373 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 50,606 2,000 618 209 1,010 54,443 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการกอ่สรา้ง 16,876 216 - - 40 17,132 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 21,387 1,744 - 67 574 23,772 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 45,996 866 511 468 1,021 48,862 
ตวักลางทางการเงนิ 23,975 - - - - 23,975 
อุปโภคบรโิภคสว่นบุคคล 17,294 713 397 80 423 18,907 
อื่น ๆ 21 - - - - 21 

รวม 179,235 5,539 1,526 826 3,359 190,485 
* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(1) จ าแนกตามประเภทธุรกจิ โดยอา้งองิการจดัประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที ่         
   สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2556 (1) 

ปกติ 
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
สงสยั 
จะสญู 

รวมทัง้ส้ิน 

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 3,015 - 195 - 127 3,337 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 51,685 2,421 189 383 653 55,331 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการกอ่สรา้ง 15,026 792 - 20 64 15,902 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 19,776 1,548 4 459 552 22,339 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 35,391 535 325 209 670 37,130 
ตวักลางทางการเงนิ 46,687 - - - - 46,687 
อุปโภคบรโิภคสว่นบุคคล 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 
* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(1) จ าแนกตามประเภทธุรกจิ โดยอา้งองิการจดัประเภทอุตสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที ่       
   สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556 
 

      



 
 

29 
 

ตารางท่ี 10 มลูค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) และมลูค่าของหน้ี
สญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด ส าหรบัเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั* จ าแนกตาม
ประเภทธรุกิจ 

รวมกลุ่ม 
                  หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 (1) 31 ธ.ค. 2556 (1) 

General 
provision  

Specific 
provision 

มลูค่าหน้ีสูญท่ี
ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี 

General 
provision  

Specific 
provision 

มลูค่าหน้ีสูญท่ี
ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี 
การเกษตรและเหมอืงแร่  72 -  73 - 
อุตสาหกรรมการผลติและกาพาณิชย ์  1,274 45  546 21 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง  6 90  21 1 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร  23 77  166 20 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั  651 -  371 - 
ตวักลางทางการเงนิ  - -  - - 
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล  1,243 1,308  819 932 
อื่น ๆ  - -  - - 

รวม 2,782 3,269 1,520 3,304 1,996 974 
* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(1) จ าแนกตามประเภทธรุกจิ โดยอา้งองิการจดัประเภทอตุสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที ่สนส. 4/2556 และ          
    สนส. 5/2556 
 

เฉพาะธนาคาร  
       หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 (1) 31 ธ.ค. 2556 (1) 

General 
provision  

Specific 
provision 

มลูค่าหน้ีสูญท่ี
ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี 

General 
provision 

Specific 
provision 

มลูค่าหน้ีสูญท่ี
ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี 
การเกษตรและเหมอืงแร่  72 -  73 - 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์  1,274 45  546 21 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง  6 90  21 1 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร  23 77  166 20 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั  651 -  371 - 
ตวักลางทางการเงนิ  - -  - - 
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล  632 1,063  453 595 
อื่น ๆ  - -  - - 

รวม 2,861 2,658 1,275 3,320 1,630 637 
* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(1) จ าแนกตามประเภทธรุกจิ โดยอา้งองิการจดัประเภทอตุสาหกรรมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที ่สนส. 4/2556 และ          
    สนส. 5/2556 
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ตารางท่ี 11 Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision 
และ Specific provision) ส าหรบัเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั* 

 
รวมกลุ่ม 

             หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 

provision 
Specific 

provision 
รวม 

เงนิส ารองทีก่นัไวต้น้ปี 3,304 1,996 5,300 2,112 1,334 3,446 
หนี้สญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหว่างปี (10) (1,510) (1,520) (5) (969) (974) 
เงนิส ารองทีก่นัไวเ้พิม่หรอืลดระหว่างปี (512) 2,783 2,271 1,197 1,631 2,828 
เงนิส ารองอืน่  - - - - - - 
เงนิส ารองทีก่นัไวค้งเหลอืปลายปี 2,782 3,269 6,051 3,304 1,996 5,300 

* รวมเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 
 

เฉพาะธนาคาร 
    หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 

provision 
Specific 

provision 
รวม 

เงนิส ารองทีก่นัไวต้น้ปี 3,320 1,630 4,950 2,107 1,028 3,135 
หนี้สญูทีต่ดัออกจากบญัชรีะหว่างปี (10) (1,265) (1,275) (5) (632) (637) 
เงนิส ารองทีก่นัไวเ้พิม่หรอืลดระหว่างปี (449) 2,293 1,844 1,218 1,234 2,452 
เงนิส ารองอืน่  - - - - - - 
เงนิส ารองทีก่นัไวค้งเหลอืปลายปี 2,861 2,658 5,519 3,320 1,630 4,950 

* รวมเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
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ตารางท่ี 12 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและมลูค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ท่ีเป็นยอดสทุธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA 

รวมกลุ่ม 
              หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
สินทรพัยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงิน  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 
สินทรพัยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงิน 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 

1.  ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 265,909 28,929 294,838 243,185 92,508 335,693 
1.1 ลูกหน้ีภาครฐับาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) รวมถงึลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั 
และรฐัวสิาหกจิ(PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหน้ีภาครฐับาล 

17,498 240 17,738 21,602 249 21,851 

1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงนิ ลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และ
รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงนิ 
และลูกหน้ีบรษิทัหลกัทรพัย ์

32,086 9,698 41,784 24,125 70,918 95,043 

1.3 ลูกหน้ีธรุกจิเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถื่น องคก์ารของรฐั และ
รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหน้ีธุรกจิเอกชน 

99,707 17,051 116,758 97,713 19,551 117,264 

1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 43,462 1,940 45,402 38,471 1,790 40,261 
1.5 สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 44,776 - 44,776 34,451 - 34,451 
1.6 สนิทรพัยอ์ื่น 28,380 - 28,380 26,823 - 26,823 

2.  ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 3,448 250 3,698 3,036 35 3,071 
รวม 269,357 29,179 298,536 246,221 92,543 338,764 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถงึธรุกรรม Reverse repo ดว้ย) 
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เฉพาะธนาคาร 
            หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
สินทรพัยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงิน  

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 
สินทรพัยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงิน 

รายการนอก
งบแสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 

1.  ลูกหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 265,372 29,205 294,577 241,997 93,030 335,027 
1.1 ลกูหนี้ภาครฐับาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนี้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของ
รฐั และรฐัวสิาหกจิ(PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้
ภาครฐับาล 

17,498 240 17,738 21,602 249 21,851 

1.2 ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ ลกูหนี้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั 
และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนั
การเงนิ และลกูหนี้บรษิทัหลกัทรพัย ์

32,016 9,698 41,714 24,078 70,918 94,996 

1.3 ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน ลกูหนี้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถื่น องคก์ารของรฐั 
และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิ
เอกชน 

116,698 17,327 134,025 112,112 20,073 132,185 

1.4 ลกูหนี้รายย่อย 25,377 1,940 27,317 22,159 1,790 23,949 
1.5 สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 44,769 - 44,769 34,445 - 34,445 
1.6 สนิทรพัยอ์ื่น 29,014 - 29,014 27,601 - 27,601 

2.  ลูกหน้ีด้อยคณุภาพ 3,367 250 3,617 2,940 35 2,975 
รวม 268,739 29,455 298,194 244,937 93,065 338,002 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถงึธุรกรรม Reverse repo ดว้ย) 
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 การจดัอนัดบัความเส่ียงด้านเครดิต  

ปจัจุบนัธนาคารก าหนดน ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีประเภทรฐับาล หรอืธนาคารกลาง หรอื
องคก์รของรฐั หรอืสถาบนัการเงนิจาก Country Risk Rating ของลูกหนี้ โดยเลอืกใช ้Rating จากสถาบนั
จดัอนัดบัเครดติภายนอก (ECAIs) ไดแ้ก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch 
Ratings, บรษิทั ฟิทชเ์รทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั หรอืใชค้ะแนน Country 
risk classification ของ OECD มาก าหนดน ้าหนักความเสีย่งในกรณีทีไ่ม่ม ีCountry Risk Rating จาก 
ECAIs 

ส าหรบัลูกหนี้ประเภทธุรกิจเอกชน ในการค านวณสินทรพัย์เสี่ยงด้านเครดิต ตัง้แต่วันที่ 30 
มถุินายน 2557 เป็นตน้มา ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดเ้ปลีย่นวธิกี าหนดน ้าหนักความเสีย่ง จาก
เดมิทีก่ าหนดน ้าหนกัความเสีย่งรอ้ยละ100 ส าหรบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชนทุกราย มาเป็นก าหนดน ้าหนักความ
เสีย่งตาม Rating ทีล่กูหนี้ไดร้บัจาก ECAIs ดงันี้ 

 
กลุ่มลูกหน้ี สถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก (ECAIs) ท่ีเลือกใช้ 

- ลูกหนี้ธุรกจิเอกชนไทย (ไม่รวมตรา
สารหนี้ทีอ่อกโดยลกูหนี้ธุรกจิเอกชน) 

บรษิทั ฟิทชเ์รทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั  

- ลกูหนี้ธุรกจิเอกชนต่างประเทศ  
- ตราสารหนี้ที่ออกโดยลูกหนี้ธุรกจิ
เอกชน 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,  
บรษิทั ฟิทชเ์รทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

 
 ในการเลอืกใช ้Rating จาก ECAIs เพื่อก าหนดน ้าหนักความเสีย่งนี้ หากลูกหนี้มหีลาย Rating 
ทางธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด คอื 

 กรณีม ี2 Rating และไดร้บัน ้าหนักความเสีย่งทีต่่างกนั จะเลอืกใช ้Rating ทีใ่หน้ ้าหนัก
ความเสีย่งทีส่งูกว่า 

 กรณมีมีากกว่า 2 Rating และไดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งทีต่่างกนั จะน าน ้าหนักความเสีย่งที่
ต ่าทีสุ่ด 2 อนัดบัแรกมาเปรยีบเทยีบ และเลอืกใชน้ ้าหนักความเสีย่งทีสู่งกว่า แต่ถ้าได้รบั
น ้าหนกัความเสีย่งต ่าทีสุ่ดเท่ากนั จะเลอืกใชน้ ้าหนกัความเสีย่งทีต่ ่าทีสุ่ดนัน้ 
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ตารางท่ี 13 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและมลูค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
ท่ีเป็นยอดสทุธิจาก Specific provision หลงัพิจารณามลูค่าการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรพัย ์จ าแนกตามแต่ละน ้าหนัก
ความเส่ียง โดยวิธี SA 

รวมกลุ่ม 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 

น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีมี Rating น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 
 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 1/ 48,554 5,286 11,894 104,035 492 28,169 979 42,622 - 45,698 7,108 - 
1. ลกูหนี้ภาครฐับาลและธนาคารกลาง ลกูหนี้ธนาคารเพือ่การพฒันาระหวา่ง  
   ประเทศ รวมถงึลกูหนี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และ  
   รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล 

48,554 - - - 446 - - - - - - - 

2. ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ ลกูหนี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั   
   และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัสถาบนั  
   การเงนิ และลกูหนี้บรษิทัหลกัทรพัย์ 

- 3,485 5,356 390 - 
 

- - - - - - - 

3. ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน ลกูหนี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และ 
   รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน  

- 1,801 6,538 103,645 46 - - - - 
 

- - - 

4. ลกูหนี้รายย่อย - - - - - - - - - 43,548 241 - 
5. สนิเชือ่เพีอ่ทีอ่ยู่อาศยั - - - - - - - 42,622 - 2,150 4 - 
6. สนิทรพัยอ์ื่น - - - - - 28,169 979 - - - 6,863 - 
ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 2/ - - - - - 30 - - 1,090 - 1,025 1,554 

รวม 48,554 5,286 11,894 104,035 492 28,199 979 42,622 1,090 45,698 8,133 1,554 
รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            1,004 

1/ ธนาคารและกลุ่มธรุกจิทางการเงนิไดเ้ปลีย่นไปใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนัการจดัอนัดบัเครดติภายนอก (ECAIs) ในการก าหนดน ้าหนกัความเสีย่งส าหรบัลกูหนี้ธรุกจิเอกชน แทนการก าหนดน ้าหนกัความเสีย่งรอ้ยละ 100 ส าหรบัลกูหนี้ธรุกจิ
เอกชนทกุราย ตัง้แตว่นัที ่30 มถิุนายน 2557 เป็นตน้ไป 
2/ ในส่วนทีไ่มม่กีารปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ ซึง่น ้าหนกัความเสีย่งขึน้อยู่กบัสดัส่วนของเงนิส ารองทีก่นัไวต้่อยอดหนี้ทัง้สิน้ 
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   หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2556 

น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีมี Rating น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 
0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 65,810 9,040 3,351 703 6 63,688 400 32,669 - 40,214 119,811 - 
1. ลูกหน้ีภาครฐับาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่ง  
   ประเทศ รวมถงึลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และ  
   รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหน้ีภาครฐับาล 

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

2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงนิ ลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั   
   และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัสถาบนั  
   การเงนิ และลูกหน้ีบรษิทัหลกัทรพัย์ 

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

3. ลูกหน้ีธรุกจิเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และ 
   รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความสีย่งเหมอืนกบัลูกหน้ีธุรกจิเอกชน 

- - - - - - - - - 
 

- 112,396 - 

4. ลูกหน้ีรายยอ่ย - - - - - - - - - 38,436 285 - 
5. สนิเชื่อเพีอ่ทีอ่ยูอ่าศยั - - - - - - - 32,669 - 1,778 4 - 
6. สนิทรพัยอ์ื่น - - - - - 63,688 400 - - - 7,126 - 
ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 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 
รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            1,049 

1/ ในส่วนทีไ่มม่กีารปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ ซึง่น ้าหนกัความเสีย่งขึน้อยู่กบัสดัส่วนของเงนิส ารองทีก่นัไวต่้อยอดหนี้ทัง้สิน้ 
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เฉพาะธนาคาร 
   หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 

น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีมี Rating น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 
0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 1/ 48,554 5,216 11,894 121,303 492 27,959 979 42,616 - 27,612 7,951 - 
1. ลูกหน้ีภาครฐับาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่ง  
   ประเทศ รวมถงึลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และ  
   รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหน้ีภาครฐับาล 

48,554 - - - 446 - - - - - - - 

2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงนิ ลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั   
   และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัสถาบนั  
   การเงนิ และลูกหน้ีบรษิทัหลกัทรพัย์ 

- 3,415 5,356 390 - - - - - - - - 

3. ลูกหน้ีธรุกจิเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั  
   และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความสีย่งเหมอืนกบัลูกหน้ีธรุกจิ   
   เอกชน  

- 1,801 6,538 120,913 46 - - - - - - - 

4. ลูกหน้ีรายยอ่ย - - - - - - - - - 25,463 241 - 
5. สนิเชื่อเพีอ่ทีอ่ยูอ่าศยั - - - - - - - 42,616 - 2,149 4 - 
6. สนิทรพัยอ์ื่น - - - - - 27,959 979 - - - 7,706 - 
ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 2/ - - - - - 30 - - 1,059 - 976 1,553 

รวม 48,554 5,216 11,894 121,303 492 27,989 979 42,616 1,059 27,612 8,927 1,553 
รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            802 

1/ ธนาคารและกลุ่มธรุกจิทางการเงนิไดเ้ปลีย่นไปใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนัการจดัอนัดบัเครดติภายนอก (ECAIs) ในการก าหนดน ้าหนกัความเสีย่งส าหรบัลกูหนี้ธรุกจิเอกชน แทนการก าหนดน ้าหนกัความเสีย่งรอ้ยละ 100 ส าหรบัลกูหนี้ธรุกจิ
เอกชนทกุราย ตัง้แตว่นัที ่30 มถิุนายน 2557 เป็นตน้ไป 
2/ ในส่วนทีไ่มม่กีารปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ ซึง่น ้าหนกัความเสีย่งขึน้อยู่กบัสดัส่วนของเงนิส ารองทีก่นัไวต้่อยอดหนี้ทัง้สิน้ 
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   หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธ.ค. 2556 

น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีมี Rating น ้าหนักความเส่ียงส าหรบัยอดคงค้างท่ีไม่มี Rating 
0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 65,810 8,994 3,351 703 6 63,479 399 32,664 - 23,901 135,720 - 
1. ลูกหน้ีภาครฐับาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพฒันา  
   ระหวา่งประเทศ รวมถงึลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์าร  
   ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบั 
   ลูกหน้ีภาครฐับาล 

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

2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงนิ ลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์าร 
   ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบั  
   สถาบนัการเงนิ และลูกหน้ีบรษิทัหลกัทรพัย์ 

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

3. ลูกหน้ีธรุกจิเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของ 
   รฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกัความสีย่งเหมอืนกบั 
   ลูกหน้ีธรุกจิเอกชน 

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

4. ลูกหน้ีรายยอ่ย - - - - - - - - - 22,124 285 - 
5. สนิเชื่อเพีอ่ทีอ่ยูอ่าศยั - - - - - - - 32,664 - 1,777 4 - 
6. สนิทรพัยอ์ื่น - - - - - 63,479 399 - - - 8,113 - 
ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 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 
รายการท่ี ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            918 

1/ ในส่วนทีไ่มม่กีารปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ ซึง่น ้าหนกัความเสีย่งขึน้อยู่กบัสดัส่วนของเงนิส ารองทีก่นัไวต่้อยอดหนี้ทัง้สิน้ 
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ตารางท่ี 14 มลูค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลกัประกนั * ของแต่ละประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลกัประกนั 

              หน่วย : ลา้นบาท 

ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

หลกัประกนั
ทางการเงิน  

การค า้ประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดิต 

หลกัประกนั
ทางการเงิน  

การค า้ประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดิต 

หลกัประกนั
ทางการเงิน  

การค า้ประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดิต 

หลกัประกนั
ทางการเงิน  

การค า้ประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดิต 

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 8,700 30,193 66,196 22,154 8,700 30,193 66,196 22,154 
   1. ลกูหน้ีภาครฐับาลและธนาคารกลาง ลกูหน้ีธนาคารเพือ่   
      การพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถงึลกูหน้ีองคก์รปกครอง  
      สว่นทอ้งถิน่ องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที ่  
      ไดร้บัน ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหน้ีภาครฐับาล - - - - - - - - 
   2. ลกูหน้ีสถาบนัการเงนิ ลกูหน้ีองคก์รปกครองสว่น  
      ทอ้งถิน่องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บั  
      น ้าหนกัความเสีย่งเหมอืนกบัสถาบนัการเงนิ และลกูหน้ี 
      บรษิทัหลกัทรพัย ์ 2,359 30,193 59,789 22,154 2,359 30,193 59,789 22,154 
   3. ลกูหน้ีธุรกจิเอกชน ลกูหน้ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
      องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนกั 
      ความสีย่งเหมอืนกบัลกูหน้ีธุรกจิเอกชน 4,728 - 4,867 - 4,728 - 4,867 - 
   4. ลกูหน้ีรายยอ่ย 1,613 - 1,540 - 1,613 - 1,540 - 
   5. สนิเชื่อเพีอ่ทีอ่ยูอ่าศยั - - - - - - - - 
   6. สนิทรพัยอ์ื่น - - - - - - - - 
ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 30 - 2 - 30 - 2 - 

รวม 8,730 30,193 66,198 22,154 8,730 30,193 66,198 22,154 
*  มลูค่าหลงัการพจิารณาผลการหกักลบหนี้ทัง้ในและนอกงบแสดงฐานะการเงนิแลว้
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5.3 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดขึ้นเมื่อธนาคารมกีารท าธุรกรรมที่มคีวามเสี่ยงจากความผนัผวนของ
ปจัจยัดา้นตลาด อนัไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ และราคาของตราสารใน
ตลาดทุนและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงนิกองทุนของ
ธนาคารได ้ธนาคารใชน้โยบายบรหิารความเสีย่งดา้นตลาดเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากฎระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิป็นไป
ตามกฎระเบยีบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมหีน่วยงานที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้าน
ตลาด ทีเ่ป็นอสิระจากหน่วยงานทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง อกีทัง้ธนาคารยงัมกีารประเมินและก าหนดเงนิทุน
ส ารองเพื่อรองรบัความเสีย่งดา้นตลาด ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยทัง้ในบญัชเีพื่อการธนาคาร (Banking Book) 
และบญัชเีพื่อการค้า (Trading Book) ความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ยในบญัชเีพื่อการธนาคาร หมายถงึ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สนิทรพัย์ หนี้สนิ และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบญัชเีพื่อการธนาคาร มรีอบ
ระยะเวลาการปรบัอตัราดอกเบีย้หรอืการครบก าหนดสญัญาไม่ตรงกนั หรอื เมื่ออตัราดอกเบีย้อ้างองิของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่สอดคลอ้งกนั และมผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ(NII) 
และ/หรอืมลูค่าทางเศรษฐกจิของส่วนทุน (EVE) ธนาคารใชว้ธิ ีRe-pricing Gap Analysis โดยจะวเิคราะห์
ความเคลื่อนไหวอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในแต่ละช่วงเวลา และรายงานผลการวเิคราะหต่์อ
คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) คณะกรรมการความเสีย่ง 
(Board Risk Committee: BRC) และ คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) นอกจากนี้ 
ธนาคารยงัมกีารประเมนิผลทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ต่อการสูญเสยีรายได ้(ดอกเบีย้รบัสุทธ)ิ 
และ/หรอื มลูค่าทางเศรษฐกจิของส่วนทุนของธนาคารอนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ทัง้ใน
สถานการณ์ปกตแิละสถานการณ์วกิฤต โดยธนาคารได้ก าหนด Management Action Trigger (MAT) 
เพื่อเป็นมาตรการป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะมผีลต่อดอกเบีย้รบัสุทธ ิ(NII Effect) และต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ของส่วนทุน (EVE Effect) ธนาคารบรหิารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยโดยการปรบัโครงสรา้งของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของอตัราดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ในอนาคต โดยค านึงถงึรายได้
ดอกเบี้ยสุทธแิละมลูค่าทางเศรษฐกจิที่เปลีย่นไป ผลลพัธท์ี่ได้ไปปรบัปรุงการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมของธุรกจิ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจ
และมคีวามเสีย่งอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.00 ต่อรายไดด้อกเบี้ยสุทธใินระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 มี
รายไดสุ้ทธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.76 และมลูค่าทางเศรษฐกจิของส่วนทุนลดลงรอ้ยละ 0.12 
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 ส าหรบั Trading Book นัน้ ความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ของธุรกรรมใน Trading Book จะอยู่ในการ
ควบคุมดูแลของ RMC ตามกรอบนโยบายที ่BOD ก าหนด โดยธนาคารมกีารค านวณราคายุตธิรรมของ
ธุรกรรมใน Trading Book ทุกวนัเพื่อตดิตามก าไรและขาดทุนเมื่อเทยีบกบัราคาตลาด โดยหน่วยงาน
ควบคุมดูแลความเสีย่งท าหน้าทีจ่ดัท ารายงานสถานะความเสีย่งรายวนั มกีารก าหนด One Basis Point 
Shift (PV01) Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงนิทุนของธนาคาร 

 

 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 

 ในการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น และการรกัษาระดบัความเสีย่ง
ตามทีน่โยบายของธนาคารก าหนดนัน้ ธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นสกุลเดยีวกบัสกุลเงนิใน
การใหส้นิเชื่อ หรอืใชต้ราสารอนุพนัธใ์นการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยงัได้ก าหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมแยกตามประเภทผลติภณัฑแ์ละประเภทความเสี่ยงต่างๆเช่น 
FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และไดท้ าการประเมนิ
มลูค่า Mark to Market ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศเป็นประจ าทุกวนั ตลอดจนวเิคราะหผ์ลการทดสอบ
สภาวะวกิฤต (Stress Testing) อยา่งสม ่าเสมอ 

 ส าหรบัฐานะเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิของธนาคารไม่มนีัยส าคญั ดงันัน้
จงึไมม่คีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นในดา้นน้ี 

 ความเส่ียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภณัฑ ์

 ธนาคารไมม่กีารท าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อคา้นอกเหนือจากการลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื
บรษิัทในเครอืของธนาคาร รวมถงึหุ้นสามญัที่ได้รบัมาจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มปีญัหา และในบาง
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีพ่จิารณาแลว้ว่าเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ศีกัยภาพและมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี
ส าหรบัตราสารอนุพนัธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Derivatives) ธนาคารบรหิารโดยการ
ปิดความเสี่ยงด้านตลาดทัง้หมด จงึไม่มคีวามเสี่ยงด้านตลาดในบญัชเีพื่อค้าของตราสารทุน หรอืสนิค้า        
โภคภณัฑแ์ต่อยา่งใด 

 ส าหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิของธนาคารนัน้ ไม่มบีรษิทัใดที่ลงทุนในตราสารทุนและตลาด
สนิคา้โภคภณัฑ ์ดงันัน้จงึไมม่คีวามเสีย่งในดา้นน้ี 

 

 

 
 



 
 

41 
 

ตารางท่ี 15 มลูค่าเงินกองทุนขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA 

      หน่วย : ลา้นบาท 

เงินกองทุนขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2557 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 1,673 1,505 1,673 1,505 
ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน - - - - 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 206 133 206 133 
ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 
รวมมลูค่าเงินกองทุนขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบั
ความเส่ียงด้านตลาด  โดยวิธี SA 

1,879 1,638 1,879 1,638 
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ตารางท่ี 16 มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 

  หน่วย : ลา้นบาท 

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทุน 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
1.  มลูค่าฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน     
    1.1  มลูค่าตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ)     

- ราคาทุน 639 641 639 641 
- ราคาตลาด 683 594 683 594 

    1.2  มลูค่าตราสารทุนอื่น (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 368 793 2,076 2,118 
2.  ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน 12 372 12 267 
3.  ส่วนเกนิทุน (ต ่ากว่าทุน) สุทธจิากการตรีาคาเงนิลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 35 (38) 35 (38) 
4.  มลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรบัฐานะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนแยกตามวธิ ีSA 70 66 183 179 
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 ข้อมลูความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 
 

ตารางท่ี 17 ผลการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้* ต่อรายได้สทุธิ (Earnings) 

          หน่วย : ลา้นบาท 

สกลุเงิน 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

บาท 5 (192) 93 (119) 
USD 44 43 44 43 
อื่น ๆ (11) 9 (11) 9 
รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 38 (140) 169 (67) 
รอ้ยละของประมาณการรายไดด้อกเบีย้สทุธใินอกี 1 ปี
ขา้งหน้า 1/ 

0.5% -2.0% 1.8% -1.1% 

* ใชร้อ้ยละการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้เท่ากบั 100 bps 
1/ ใหเ้ปิดเผยเป็นครัง้แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท. ที ่สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556 
 

5.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  หมายถงึ  การทีธ่นาคารไม่สามารถช าระเงนิตามภาระผูกพนัภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ อันอาจเนื่องมาจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรพัย์ให้เป็นเงนิสดหรอืไม่
สามารถจดัหาเงนิทุนทีเ่พยีงพอไดท้นัตามก าหนด ธนาคารมกีารวางแผนและบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพ
คล่องอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการควบคุมดแูลระดบัสภาพคล่องใหเ้พยีงพอทีจ่ะช าระภาระผูกพนัไดท้ัง้ใน
ปจัจบุนัและอนาคต โดยมโีครงสรา้งแหล่งทีม่าของเงนิทุนหลกัคอืเงนิฝากและการใชไ้ปของเงนิทุนหลกัคอื
สนิเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารจะต้องรกัษาระดบัของสนิทรพัย์สภาพคล่องที่เหมาะสมโดยมสีนิทรพัย์ที่มี
สภาพคล่องสงูอยา่งเพยีงพอ เพื่อเป็นแหล่งส ารองส าหรบัสภาพคล่องของธนาคาร  โดยตามโครงสรา้งของ
ธนาคาร สายบรหิารเงนิ มหีน้าที่ในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ (Assets and Liabilities Management 
Committee : ALCO) โดย ALCO มหีน้าทีใ่นการดูแลภาพรวมของการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง
ของธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารก่อนที่จะน าเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) เพื่ออนุมตั ิรวมถงึมหีน้าทีใ่นการอนุมตัริะดบัความ
เสี่ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร โดยมสีายบรหิารความเสี่ยงท าหน้าที่ควบคุมและดูแลความเสีย่งด้าน
สภาพคล่องตามกรอบทีไ่ด้รบัอนุมตัจิาก ALCO ในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกลุ่มธุรกจิ
การเงนินัน้ จะเป็นการบรหิารแบบกระจายอ านาจ (Decentralize) โดยหากธนาคารจะช่วยเหลอืดา้นสภาพ
คล่องแก่นิตบิุคคลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จะต้องเป็นไปตามวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัอนุมตัติามอ านาจของ
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อ (Credit Committee: CC) และ BOD ธนาคารมกีารประเมนิและวเิคราะห์
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ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะมสีภาพคล่องเพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ ผ่าน
การวเิคราะหส์่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) ทัง้ในภาวะปกต ิ(Normal Situation) และ
ภาวะวกิฤตสภาพคล่อง (Crisis Situation) โดยในการจดัท าส่วนต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวกิฤต (bank-
specific, market-wide, and combination of both crises) ธนาคารจะมกีารเพิม่ปจัจยัทีส่่งผลลบเพิม่ขึน้
ต่อสภาพคล่องธนาคาร ซึง่ความถี่ของการควบคุมและรายงานความเสีย่งดา้นสภาพคล่องต่างๆ จะจดัท า
อย่างน้อยเดือนละครัง้ หากระดบัความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงเกิน MAT สายบรหิารความเสี่ยงจะ
รายงานต่อ ALCO และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหม้กีารแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทัง้ด าเนินการอื่นๆ ตามที่
ก าหนดในระเบยีบวธิกีารปฏบิตั ิธนาคารจดัใหม้แีหล่งเงนิทุนทีห่ลากหลาย และด าเนินการปรบัโครงสรา้ง
แหล่งที่มาของเงนิทุนให้มคีวามเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและแนวโน้มสภาพคล่องของระบบธนาคาร
พาณชิย ์รวมถงึมุง่ด าเนินการใหม้ตีน้ทุนและมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคล่องทีเ่หมาะสมตามสภาพตลาดและ
อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้นอกจากนี้ ธนาคารยงัได้จดัท าแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding 
Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการและปฏบิตัอินัเป็นการช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกนัและ
จดัการปญัหาทีอ่าจเกดิจากการระดมเงนิได ้

 สถานะดา้นสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2557 ธนาคารมอีตัราส่วนสนิเชื่อต่อเงนิ
ฝาก (รวมตัว๋แลกเงนิและหุน้กู)้ อยูท่ีร่อ้ยละ 89.2 

 

5.5 ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

 ความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร  หมายถงึ  ความเสี่ยงที่จะเกดิความเสยีหายทัง้ทางตรงและทางอ้อม    
อนัเนื่องมาจากกระบวนการควบคุมภายในที่ไม่เพยีงพอ โดยอาจเกี่ยวข้องกบักระบวนการปฏบิตัิงาน 
บุคลากร ระบบงาน หรอืเหตุการณ์ภายนอก  และปจัจยัความเสี่ยงอื่นที่เกดิจากการขาดการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปจัจยัเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผล
ประกอบการดา้นการเงนิและเงนิกองทุนของธนาคารได ้

 เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารมปีระสทิธผิล ธนาคารจงึไดจ้ดัใหม้นีโยบาย แนวทาง
และวิธีการปฏิบตัิงาน เพื่อให้ธนาคารมกีารบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ
เทยีบเท่ามาตรฐานสากล มคีวามโปรง่ใส และสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งมอี านาจหน้าทีก่ าหนดและน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรอืคณะกรรมการ Board Risk 
Committee ตามอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่ออนุมตันิโยบายและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่งดา้น
ปฏบิตักิารทีเ่ป็นไปตามหลกัปฏบิตัสิากล นอกจากนี้ ธนาคารยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ดา้นปฏบิตักิารเพื่อหารอื พจิารณากลัน่กรอง ประเมนิ และให้ค าแนะน าในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และยงัครอบคลุมถงึเหตุการณ์ทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมปีจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิ
ความเสีย่ง ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก 
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 มาตรฐานการปฏบิตังิานความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารของธนาคาร  คอื  การก าหนดความรบัผดิชอบ
ในการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในดา้นธุรกจิ ดา้นผลติภณัฑ ์
การบรกิาร และระบบสนับสนุนการปฏบิตังิาน  โดยได้รบัความร่วมมอืจากผู้บรหิารหน่วยงานตลอดจน
พนักงานผู้ปฏิบตัิการในหน่วยงานนัน้ๆ รวมถึงการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลทัง้ภายในและ
ภายนอก กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้มกีารปลูกฝงัวฒันธรรมการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละ
การบรหิารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน จงึมกีารแต่งตัง้ผู้ประสานงานบรหิารความเสี่ยง (Risk 
Coordinator) เพื่อตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี่ยงด้าน
ปฏบิตักิารในหน่วยงานนัน้ๆ 

 ทีมบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะท าหน้าที่พฒันาเครื่องมอื ระบบ และกระบวนการให้
สามารถ ระบุ ประเมนิ ควบคุม รายงานและตดิตามความเสี่ยงด้านปฏบิตักิารให้สอดคล้องกบันโยบาย
ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล ทัง้นี้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและ
บรษิทัยอ่ยในเครอืของธนาคาร  จะต้องมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารโดยใชเ้ครื่องมอืหรอื
กระบวนการต่อไปนี้ 

1. การประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment) 

 ทุกหน่วยงานจะต้องประเมนิความเสีย่งและควบคุมความเสีย่งดว้ยตนเอง และรายงานผลต่อสาย
บรหิารความเสี่ยง รายงานเหล่านี้จะใช้เพื่อประเมนิและวเิคราะห์ความเสี่ยงที่เกดิขึน้โดยรวมและใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดแผนด าเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนี้ธนาคารยงัมีการทบทวนในระดับ
หน่วยงาน เพื่อพจิารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงานเหล่านัน้มคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่อนัจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏบิตังิานรวมทัง้แก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดท้นัเวลา ตลอดจนมี
การก าหนดหน้าที่ส าหรบัผู้ปฏบิตัิงานทัว่ทัง้องค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ซึ่งรวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรบัผดิชอบและอ านาจในการอนุมตัิที่ชดัเจน มรีะบบตรวจสอบและถ่วงดุล
อ านาจ รวมทัง้มกีารดแูลเรือ่งความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่ท าใหม้คีวามมัน่ใจไดว้่าธนาคารสามารถด าเนิน
ธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเนื่องและสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล โดยเป็นทีย่อมรบัตามมาตรฐานสากล 

 

2. การรายงานข้อมลูความเสียหายด้านปฏิบติัการ (Loss Incident Reports) 

 ธนาคารก าหนดให้ทุกหน่วยงานมหีน้าที่  รายงานข้อมูลความเสยีหายผ่านช่องทางที่ธนาคาร
ก าหนด รายงานขอ้มูลความเสยีหายนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆพฒันากระบวนการประเมนิและบรหิาร
ความเสี่ยงด้านปฏบิตัิการของตน และป้องกนัมใิห้เกิดเหตุการณ์ความเสยีหายเช่นเดยีวกนัน้ีขึน้อีกใน
อนาคต ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสยีหายดงักล่าวจะมกีารรวบรวมและวเิคราะห์เชงิสถติิ เพื่อ
พฒันาและก าหนดรปูแบบการค านวณเงนิกองทุนของธนาคาร 
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3. ดชันีช้ีวดัความเส่ียงหลกั (Key Risk Indicators: KRIs) 

 ธนาคารไดน้ า KRI มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารใหเ้หมาะสม
กบัองค์กร ทัง้นี้ สญัญาณเตือนล่วงหน้าที่หน่วยงานได้รบัซึ่งเป็นผลจากการจดัท า KRI จะท าให้ฝ่าย
บรหิารของหน่วยงานสามารถบรหิารจดัการและตดิตามผลการบริหารจดัการความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ได้
อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัและหลกีเลีย่งความสูญเสยีหรอืความเสยีหายของหน่วยงานทีอ่าจเกดิขึน้
จากความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. กระบวนการอนุมติัการออกผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product Approval Process) 

 ธนาคารใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ และการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน จงึ
ไดก้ าหนดกระบวนการพจิารณาอนุมตัผิลติภณัฑใ์หมท่ีเ่ขม้งวดโดยใหร้ะบุ ประเมนิ และควบคุมความเสีย่ง
ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านตลาดและด้านปฏิบัติการ รวมถึงก าหนดให้มีการพิจารณา
ผลติภณัฑใ์หม่อย่างครอบคลุมทุกดา้นโดยคณะท างานและหน่วยงานธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง ก่อนเสนอลงนาม
เหน็ชอบ และน าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด 

5. กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) 

 ธนาคารตระหนักถงึความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง (Reputation Risk) และความพงึพอใจของลูกคา้ จงึ
ก าหนดใหม้หีน่วยงานและวธิปีฏบิตัใินการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ โดยจดัตัง้หน่วยงานเพื่อเป็นช่องทาง
ในการรบัขอ้รอ้งเรยีนทีม่ถีงึธนาคาร ไดแ้ก่ การรอ้งเรยีนผ่านศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน (Complaint Centre) 
การรอ้งเรยีนผ่านศูนย์บรกิารลูกคา้ (CIMB Thai Care Centre) และเรื่องรอ้งเรยีนผ่านช่องทางออนไลน์
ของธนาคาร (Facebook) รวมทัง้ส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเรื่อง
รอ้งเรยีนทีผ่่านมาตามช่องทางต่างๆ ขา้งตน้ 

 ส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่จะท าหน้าที่พจิารณาและจดัส่งเรื่องรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานที่ถูก
รอ้งเรยีน เพื่อให้ท าการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หาแนวทางการแก้ไข และจดัท าหนังสอืตอบชี้แจงไปยงัผู้
รอ้งเรยีนโดยตรง ส่วนเรื่องรอ้งเรยีนทีผ่่านมาจากหน่วยงานทางการ ส านักกรรมการผู้จ ัดการใหญ่จะเป็น
ผู้ท าหนังสือตอบชี้แจงไปยงัหน่วยงานทางการ เพื่อให้ได้รบัทราบผลการด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้ 
ส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่จะรวบรวมเรื่องร้องเรยีนทัง้หมดและแนวทางแก้ไขน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะท างานร่วมพจิารณาปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนเพื่อให้รบัทราบและพจิารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ผู้รอ้งเรยีนและป้องกนัปญัหาไม่ให้เกดิขึน้อีก หลงัจากนัน้ ส านักกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่จะสรุปเรื่องร้องเรียนและผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดอืน  
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6. แผนรองรบัการด าเนินธรุกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) 

 ธนาคารก าหนดให้มกีารพฒันาและบรหิารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทุกหน่วยงาน
ธุรกจิของธนาคาร รวมถงึบรษิทัในเครอืต้องวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิและด าเนินการเขยีนแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกจิตามผลของการวเิคราะห์ ตลอดจนให้มกีารทดสอบแผนโดยอ้างองิขัน้ตอนที่ระบุไว้ใน
แผนความต่อเนื่องทางธุรกจิอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเมือ่เกดิเหตุการณ์วกิฤตใดๆกระทัง่ส่งผล
ชะงกังนัต่อธุรกิจที่ส าคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ระบบนัน้ๆกลบัคืนมาและให้บรกิารอย่าง
ต่อเนื่องไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วนภายในเวลาทีไ่ดก้ าหนดไว ้ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาชื่อเสยีงและความมัน่ใจ
ของลกูคา้ของธนาคารและบรษิทัในเครอื 

7. การตรวจสอบและก ากบัการปฏิบติังาน 

 ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานที่เป็นหน่วยงานอิสระที่ช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบในการท าหน้าทีต่รวจสอบ ดูแลและตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานภายใน
ของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผลการ
ตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. การเปิดเผยข้อมลูเงินกองทุนเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ ์BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 
 

ตารางท่ี 18 ข้อมลูคณุสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุน * 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
1 ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
2 รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ TH0041031707 TH0041032B06 MYBPN1400414 
 การนับตราสารทางการเงินเขา้เป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
3      ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของ

เจา้ของ / เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ / เงนิกองทุนชัน้ที ่2) 
เงนิกองทุนชัน้ที ่2 เงนิกองทุนชัน้ที ่2 เงนิกองทุนชัน้ที ่2 

4      มคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม ่ มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel 
III ยกเวน้เรื่อง loss absorption at 
the point of non-viability 

มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel 
III ยกเวน้เรื่อง loss absorption at 
the point of non-viability 

มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์ 
Basel III 

5      กรณีทีม่คีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบตัิ
ดงักล่าว 

ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 

6      ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัไดเ้ตม็จ านวน ทยอยลดนบัไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ย
ละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ยก่อนสิน้สดุ
อายุสญัญา 

ทยอยลดนบัไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ย
ละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ยก่อนสิน้สดุ
อายุสญัญา 

นบัไดเ้ตม็จ านวนตลอดอายหุุน้กู ้
และตอ้งทยอย (Amortised) ลดนบั
รอ้ยละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ยก่อน
สิน้สดุอายุสญัญา 

7      จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร 
8 จ านวนทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : 

ลา้นบาท) 
3,000 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 4,070 ลา้นบาท 

9 มลูค่าทีต่ราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย) 1,000 บาท / หน่วย 1,000 บาท / หน่วย 100 รงิกติ / หน่วย 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัช ี หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

หนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

11 วนัทีอ่อกตราสารทางการเงนิ (Original date) 14 กรกฎาคม 2554 9 พฤศจกิายน 2555 7 กรกฎาคม 2557 
12 ตราสารทางการเงนิทีไ่ม่มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืหรอืมกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคนื 
มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื 

13      วนัครบก าหนด (Original maturity date) 14 กรกฎาคม 2564 9 พฤศจกิายน 2565 5 กรกฎาคม 2567 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อนไดร้บัการ

อนุมตัจิากผูก้ ากบัดแูลหรอืไม่ 
มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนด

หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  
โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก่อน 

มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  

โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก่อน 

มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  

โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก่อน 
15      วนัทีม่สีทิธไิถ่ถอน วนัทีม่ภีาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงนิในการ

ไถ่ถอน 
หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิชนิดระบุชื่อผูถ้อืไม่มี
หลกัประกนั ดอ้ยสทิธแิละมผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้/ สทิธขิองผูอ้อกหุน้กูใ้น
การไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด : 
หุน้มอีายุ 10 ปี ธนาคารมสีทิธไิถ่
ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วนัทีม่ี
สทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรกคอื 14 
กรกฎาคม 2559 / มลูค่าไถ่ถอน
จ านวน 3,000 ลา้นบาท 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิชนิดระบุชื่อผูถ้อืไม่มี
หลกัประกนั ดอ้ยสทิธแิละมผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้/ สทิธขิองผูอ้อกหุน้กูใ้น
การไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด: 
หุน้มอีายุ 10 ปี ธนาคารมสีทิธไิถ่
ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วนัทีม่ี
สทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 9 
พฤศจกิายน 2560 / มลูค่าไถ่ถอน
จ านวน 3,000 ลา้นบาท 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิชนิดระบุชื่อผูถ้อืไม่มี
หลกัประกนั ดอ้ยสทิธ ิและมผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้/สทิธขิองผูอ้อกหุน้กูใ้นการ
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด : หุน้มี
อายุ 10 ปี ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอน
ก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย /วนัทีม่ี
สทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 8 
กรกฎาคม 2562 /มลูค่าไถ่ถอน
จ านวน 400 ลา้นมาเลเซยีรงิกติ 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

16      วนัทีม่สีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
 ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอืน่ใด    

17      ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงทีห่รอืลอยตวั อตัราคงที ่(Fixed rate) อตัราคงที ่(Fixed rate) อตัราคงที ่(Fixed rate) 
18      อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 5.35 ต่อปี 

ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบีย้ทกุหก
เดอืน 

อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.80 ต่อปี 
ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 

อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 5.60 ต่อปี 
ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบีย้ทกุหก
เดอืน 

19      ม ีdividend stopper หรอืไม ่ ไม่ม ีdividend stopper ไม่ม ีdividend stopper ไม่ม ีdividend stopper 
20      ธนาคาร/กลุ่มธุรกจิทางการเงนิมอี านาจเตม็ทีใ่นการยกเลกิการจ่าย

ดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนอื่นใดไดเ้องทัง้หมด หรอืบางสว่น หรอืตามค าสัง่ที่
ไดร้บั 

ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ทีไ่ดร้บั  ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ทีไ่ดร้บั  ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ทีไ่ดร้บั  

21      มเีงื่อนไขทีเ่ป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนก าหนดหรอืไม่ 
เช่น มเีงื่อนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทนใหส้งูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได 
(step up) 

ไม่มเีงื่อนไขในการก าหนดอตัราผล 
ตอบแทนใหส้งูขึน้ในลกัษณะ
ขัน้บนัได (No step-up) 

ไม่มเีงื่อนไขในการก าหนดอตัราผล 
ตอบแทนใหส้งูขึน้ในลกัษณะ
ขัน้บนัได (No step-up) 

ไม่มเีงื่อนไขในการก าหนดอตัราผล 
ตอบแทนใหส้งูขึน้ในลกัษณะ
ขัน้บนัได (No step-up) 

22      ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้
24      กรณีทีส่ามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่

ธนาคาร / กลุ่มธุรกจิทางการเงนินัน้ก าหนดไว ้(Conversion trigger) 
ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 

25      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรอืบางสว่น ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
26      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion 

rate) 
ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 

27      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบปุระเภทตราสารทางการเงนิทีม่กีาร
แปลงสภาพไป 

ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
28      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบผุูอ้อกตราสารทางการเงนิทีม่กีาร

แปลงสภาพไป 
ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 

29 คุณสมบตัใินการลดมลูค่า ไม่มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า ไม่มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า 
30      กรณีมกีารลดมลูค่า ใหร้ะบกุารลดมลูค่าทีธ่นาคาร/กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

นัน้ก าหนดไว ้
ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู เหตุการณ์ทีจ่ะท าใหเ้กดิการลด

มลูค่า มดีงัต่อไปนี้ 
1) ธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่ม่
สามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้เช่น 
มสีนิทรพัยไ์ม่เพยีงพอจ่ายคนืผูฝ้าก
เงนิและเจา้หนี้ หรอื เงนิกองทุนของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัทีจ่ะกระทบ
ต่อผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี้ หรอื 
ธนาคารไม่สามารถเพิม่ทุนไดด้ว้ย
ตวัเอง เป็นตน้ และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรอื หน่วยงานของทางราชการทีม่ี
อ านาจอื่นใดตดัสนิใจจะเขา้
ช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ธนาคาร 
เช่น การใหเ้งนิทุนสนบัสนุนแก่
ธนาคาร และหน่วยงานดงักล่าวได้
แจง้ใหธ้นาคารทราบถงึการตดัสนิใจ
นัน้ 

31      กรณีมกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรอืบางสว่น ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู อาจจะลดมลูค่าเตม็จ านวนหรอื
บางสว่น 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
32      กรณีมกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชัว่คราว ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู เป็นการลดมลูค่าถาวร 

(Permanent) 
33              หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ใหอ้ธบิายกระบวนการในการลด

ดงักล่าว 
ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 

34 สถานะของล าดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีทีม่กีารช าระบญัช ี(ใหร้ะบุประเภทของ
ตราสารทางการเงนิทีด่อ้ยสทิธกิว่า) 

ตราสารทีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน / หุน้
บุรมิสทิธแิละ/หรอืหุน้สามญั 

ตราสารทีม่สีทิธดิอ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิ
เจา้หนี้สามญัและเจา้หนี้ดอ้ยสทิธทิุก
ประเภท / หุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสม

เงนิปนัผลและ/หรอืหุน้สามญั 

ผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทนุ
ของธนาคาร (รวมถงึผูถ้อืหุน้
บุรมิสทิธ ิ(ถา้ม)ี / ผูถ้อืตราสารทาง
การเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 
/ ผูถ้อืตราสารใด ๆ ซึง่สทิธติาม
ขอ้ก าหนดสทิธขิองผูถ้อืตราสารนัน้
หรอืโดยผลของกฎหมายถูก
ก าหนดใหด้อ้ยกว่าหุน้กู ้ทัง้นี้ สทิธิ
ในการไดร้บัช าระเงนิดงักล่าวจะ
ทดัเทยีมกนัตามสดัสว่น (pari 
passu) ระหว่างหุน้กูด้ว้ยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็น
เงนิกองทุนชัน้ที ่2 ทีย่งัไม่ไดไ้ถ่ถอน
ของธนาคาร ทัง้ในปจัจุบนัและใน
อนาคต 

* ในวนัที ่27 มนีาคม 2557 ธนาคารไดไ้ถ่ถอนตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุนทีส่ะสมดอกเบีย้จ่ายจ านวน 2,500 ลา้นบาท ครบก าหนด 27 มนีาคม 2562 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้(ทัง้นี้ภายใตเ้งือ่นไข
ของขอ้ก าหนดสทิธ)ิ ธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนงัสอืเลขที ่ฝกก.(02) 53/2557 การขออนุญาตไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทุนทีส่ะสมดอกเบีย้จ่ายสกุลเงนิบาท 
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ตารางท่ี 19 การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์     
Basel III (Transitional period) 

เฉพาะธนาคาร 
                  
                หน่วย : ลา้นบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวด ธนัวาคม  2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการท่ีจะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรอืทยอย

หกัเงินกองทุนใน 
อนาคตตามหลกัเกณฑ ์ 

Basel III 
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 :   
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (CET1)   
     1.1  รายการทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 21,646 1/ 157 2/ 
     1.2  ปรบั   รายการปรบัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของตาม  
                      หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 

120 3/   

     1.3  หกั     รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ (802) 4/ 285 4/ 
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของสทุธ ิ 20,964  

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1)   
     1.4  รายการทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ -  
     1.5  หกั   รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ -  

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิสทุธ ิ -  
รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1) 20,964  
เงินกองทุนชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :   
      1.6  รายการทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 10,711 5/ (6,000) 5/ 
      1.7  หกั   รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่2 -  
รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 10,711  
รวมเงินกองทุนทัง้ส้ิน (เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2) 31,675  

1/ CET 1 capital ทีเ่พิม่ขึน้เกดิจาก CET 1 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 จ านวน 21,096 ลา้นบาท รวม ก าไรทีจ่ดัสรรระหวา่งงวดวนัที่ 30 มถุินายน 2557 จ านวน 631 ลา้นบาท และก าไร
จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้ทีท่ยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ในปี 2557 จ านวน 38 ลา้นบาท และก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ ในปี 
2557 จ านวน 1 ลา้นบาท และขาดทุนจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด ในปี 2557 จ านวน (120) ลา้นบาท 
2/ ส่วนทีเ่หลอืจากการทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ของก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้ จ านวน 151 ลา้นบาท และก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการ
ด าเนินงานในต่างประเทศ จ านวน 6 ลา้นบาท 
3/ การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
4/ รายการหกั CET 1 ประกอบดว้ยสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีจ านวน 731 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีท่ยอยหกั CET 1 ในปี 2557 จ านวน 71 ลา้นบาท และส่วนทีเ่หลอื
จากการทยอยหกัน าไปรวมค านวณสนิทรพัย์เสีย่งดา้นเครดติ ตามวธิ ีSA จ านวน 285 ลา้นบาท  
5/ ประกอบดว้ยเงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิหุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวทีม่คีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III จ านวน 4,070 ลา้นบาท และหุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวทีม่คีุณสมบตัไิม่
ครบตามเกณฑ ์Basel III ทีส่ามารถนบัเขา้เป็นเงนิกองทุนได้ไม่เกนิรอ้ยละ 80 ดงันัน้ ส่วนทีเ่หลอืทีต่อ้งทยอยหกัเงนิกองทุนในอนาคตอกี 6,000 ลา้นบาท 
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รวมกลุ่ม 
                                            หน่วย : ลา้นบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวด ธนัวาคม  2557 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทุนช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซือ้คนื 10,542  
2 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั -  
3 สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868  
4 ทุนส ารองตามกฎหมาย 341  
5 เงนิส ารองทีไ่ดจ้ดัสรรจากก าไรสทุธเิมื่อสิน้งวดการบญัช ี -  
6 ก าไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 6,615  
7 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสะสม   
 7.1  การเปลีย่นแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด 783  
 7.2  ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 73 151 1/ 
 7.3  ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 1 6 2/ 
 7.4  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรบัการป้องกนัความเสีย่งใน 

      กระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
(120)  

 7.5  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุน  
      สทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  

8 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) (43)  
9 รายการของบรษิทัลกูทีป่ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีส่ามารถ

นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวด ธนัวาคม  2557 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

10 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดแูล 

22,060  

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล  

11 การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (Cash 
flow hedge reserve) 

120  

12 ก าไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่กดิจากการเลอืกใชว้ธิ ีFair value option -  
13 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
14 รวมรายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 120  

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล  
15 ผลขาดทุนสทุธ ิ -  
16 ค่าความนยิม -  
17 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (72) 3/ 289 3/ 
18 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (932)  
19 ส ารองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(Securitisation) -  
21 การถอืตราสารทุนไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน -  
22 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัเงนิทุนและบรษิทั

เครดติฟองซเิอร ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
-  

23 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็น
สว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื่น นอกจากทีร่ะบุในขอ้ 21 และ 22 

-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวด ธนัวาคม  2557 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

24 มลูค่าของตราสารทุนอา้งองิทีน่บัเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื่นหรอื
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื่น กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

-  

25 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีบ่รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ
เงนิร่วมลงทุนเขา้ไปลงทุน 

-  

26 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิ
และธุรกจิสนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของแต่ละบรษิทันัน้ 

-  

27 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิ
และธุรกจิสนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
แต่ละบรษิทันัน้ 

-  

28 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
29 รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิในสว่นทีเ่หลอื ในกรณีทีเ่งนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็น

ตราสารทางการเงนิมจี านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จ านวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (1,004)  
31 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 21,176  

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน  

32 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผลซือ้คนื -  
33 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล -  
34 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีม่สีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิ เจา้หนี้สามญั และเจา้หนี้ดอ้ยสทิธิ

ทุกประเภท ซึง่รวมถงึผูถ้อืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 
-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวด ธนัวาคม  2557 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

35 สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
36 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ 
-  

37 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล -  
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล  

38 การซือ้คนืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 -  
39 การถอืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัทีท่ าธุรกจิ

ทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน 
-  

40 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

-  

41 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื่น
หรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื่น นอกจากทีร่ะบใุนขอ้ 39 และ 40 

-  

42 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิทีน่บัเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนั
การเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื่น กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุน 
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit 
Derivatives) 

-  

43 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
นัน้ 

-  

44 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวด ธนัวาคม  2557 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

45 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
46 รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ในสว่นทีเ่หลอื ในกรณีทีเ่งนิกองทุนชัน้ที ่2 มจี านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจน

ครบเตม็จ านวน 
-  

47 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -  
48 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  
49 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 (T1 = CET1+AT1) 21,176  

เงินกองทุนชัน้ท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2  

50 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผลซือ้คนื -  
51 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้บรุมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล -  
52 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีม่สีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี้สามญั 10,070 4/ (6,000) 4/ 
53 สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
54 เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ(General provision) 559  
55 เงนิส ารองสว่นเกนิ (Surplus of provision) -  
56 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

57 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 10,629  
เงินกองทุนชัน้ท่ี 2: รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล  

58 การซือ้คนืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 -  
59 การถอืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัทีท่ าธุรกจิ

ทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน 
-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวด ธนัวาคม  2557 
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

60 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

-  

61 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
อื่น นอกจากทีร่ะบุในขอ้ 59 และ 60 

-  

62 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิทีน่บัเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิอื่น กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) 
และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

63 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

-  

64 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

-  

65 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 -  
67 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 (T2) 10,629  
68 รวมเงินกองทุนทัง้ส้ิน (TC = T1+T2) 31,805  

1/ ส่วนทีเ่หลอืจากการทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ของก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้ จ านวน 151 ลา้นบาท 
2/ ส่วนทีเ่หลอืจากการทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ของก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ ทีท่ยอยนบั CET1 ในปี 2557 จ านวน 6 ลา้นบาท  
3/ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีท่ยอยหกั CET 1 ในปี 2557 จ านวน 72 ลา้นบาท และส่วนทีเ่หลอืจากการทยอยหกัน าไปรวมค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติ ตามวธิ ีSA จ านวน 289 ล้านบาท 
4/ ประกอบดว้ย หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวทีม่คีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III จ านวน  4,070 ลา้นบาท และหุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบตามเกณฑ ์Basel III ทีส่ามารถนบัเขา้เป็นเงนิกองทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 80 ในปี 2557 ดงันัน้  
  ส่วนทีเ่หลอืทีต่อ้งทยอยหกัเงนิกองทุนในอนาคตอกี 6,000 ลา้นบาท 
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ตารางท่ี 20 ข้อมลูการเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทุน  เฉพาะกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ กบัภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธนัวาคม  2557 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินท่ีเผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

สินทรพัย ์
1. เงนิสด 3,990 3,990  
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 6,523 6,523  
3. สทิธใินการเรยีกคนืหลกัทรพัย ์ - -  
4. สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 10,804 10,804  
5. เงนิลงทุนสทุธ ิ 55,253 55,253  
6. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสทุธ ิ - -  
7. เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ    

7.1  เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 194,610 194,610  
7.2  ดอกเบีย้คา้งรบั 455 455  

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 195,065 195,065  
7.3  หกั    รายไดร้อตดับญัช ี (4,642) (4,642)  
7.4  หกั    ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (5,979) (5,979) A 
7.5  หกั    ค่าเผื่อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ (68) (68)  

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ 184,376 184,376  
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธนัวาคม  2557 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินท่ีเผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

8. ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง 69 69  
9. ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 1,826 1,826  
10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ 3,072 3,072  
11. ค่าความนยิมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่นสทุธ ิ 361 361  

11.1  สว่นทีน่บัเขา้ CET 1 72 72 B 
11.2  อื่น ๆ 289 289  

12. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 932 932 C 
13. สนิทรพัยอ์ื่นสทุธ ิ 6,938 6,938  

รวมสินทรพัย ์ 274,144 274,144  
หน้ีสิน 

14. เงนิรบัฝาก 183,895 183,895  
15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 18,305 18,305  
16. หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 344 344  
17. ภาระในการสง่คนืหลกัทรพัย ์ - -  
18. หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 7,693 7,693  
19. หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 10,397 10,397  
20. ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื    

20.1  ตราสารหนี้ทีอ่อก 9,770 9,770 D 
20.2  เงนิกูย้มื 14,740 14,740  



 
 

62 
 

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธนัวาคม  2557 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินท่ีเผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

20.3  ดอกเบีย้คา้งจ่าย 2 2  
21. ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงนิ) จากการรบัรอง 69 69  
22. ประมาณการหนี้สนิ 1,349 1,349  
23. หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - -  
24. หนี้สนิอื่น 4,892 4,892  

รวมหน้ีสิน 251,456 251,456  
25. ส่วนของเจา้ของ 

25.1  ทุนเรอืนหุน้    
25.1.1  ทุนจดทะเบยีน    

25.1.1.1   หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.1.1.2   หุน้สามญั 10,542 10,542  

25.1.2  ทุนทีอ่อกและช าระแลว้    
25.1.2.1   หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.1.2.2   หุน้สามญั 10,542 10,542 E 

25.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ - -  
25.3  สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุน้    

25.3.1  สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูคา่หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.3.2  สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูคา่หุน้สามญั 3,868 3,868 F 

25.4  สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื - หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธนัวาคม  2557 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินท่ีเผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

25.5  สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซือ้คนื - หุน้สามญั - -  
25.6  องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 986 986  

25.6.1  สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 876 876  
25.6.1.1   สว่นทีน่บัเขา้ CET1 783 783 G 
25.6.1.2   อื่นๆ 93 93  

25.6.2  สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงนิลงทุน 224 224  
25.6.2.1   ตราสารหนี้ 188 188  

   25.6.2.1.1   สว่นทีน่บัเขา้ CET1 38 38 H 
   25.6.2.1.2   อื่นๆ 151 151  

25.6.2.2   ตราสารทุน 35 35 H 
25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 7 7  

25.6.3.1   สว่นทีน่บัเขา้ CET1 1 1 I 
25.6.3.2   อื่นๆ 6 6  

25.6.4  สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารป้องกนัความเสีย่งส าหรบัการ
ป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (สว่นทีม่ปีระสทิธผิล) 

(120) (120) J 

25.6.5  สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารป้องกนัความเสีย่งส าหรบัการ
ป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ (สว่นทีม่ปีระสทิธผิล) 

- -  

25.6.6  สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นในบรษิทัรว่ม - -  
25.7  สว่นเกนิจากการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของธนาคารในบรษิทัย่อย (43) (43) K 
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ธนัวาคม  2557 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินท่ีเผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

25.8  ก าไร (ขาดทุน) สะสม    
25.8.1  จดัสรรแลว้    

25.8.1.1   ทุนส ารองตามกฎหมาย 341 341 L 
25.8.1.2   อื่น ๆ - -  

25.8.2  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
25.8.2.1   สว่นทีน่บัเขา้ CET 1 6,615 6,615 M 
25.8.2.2   รอจดัสรร 8 8  
25.8.2.3   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 370 370  

25.9    หกั   หุน้ทุนซือ้คนื - หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.10  หกั    หุน้ทุนซือ้คนื - หุน้สามญั - -  

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 22,688 22,688  
25.11  สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - -  
รวมส่วนของเจา้ของ 22,688 22,688  
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 274,144 274,144  
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ส่วนท่ี 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทุน 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลท่ีรายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทุนช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซือ้คนื 10,542 E 
2 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั -  
3 สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868 F 
4 ทุนส ารองตามกฎหมาย 341 L 
5 เงนิส ารองทีไ่ดจ้ดัสรรจากก าไรสทุธเิมื่อสิน้งวดการบญัช ี -  
6 ก าไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 6,615 M 
7 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสะสม -  
 7.1  การเปลีย่นแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด 783 G 
 7.2  ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 73 H 
 7.3  ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 1 I 
 7.4  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรบัการป้องกนัความเสีย่งใน 

      กระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
(120) J 

 7.5  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุน  
      สทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลท่ีรายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

8 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) (43) K 
9 รายการของบรษิทัลกูทีป่ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุน

ชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

10 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 22,060  

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 
11 การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (Cash flow hedge 

reserve) 
120 J 

12 ก าไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่กดิจากการเลอืกใชว้ธิ ีFair value option -  
13 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
14 รวมรายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 120  

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 
15 ผลขาดทุนสทุธ ิ -  
16 ค่าความนยิม -  
17 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (72) B 
18 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (932) C 
19 ส ารองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(Securitisation) -  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลท่ีรายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

21 การถอืตราสารทุนไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน -  
22 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัเงนิทุนและบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม 
-  

23 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของของ
สถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื่น นอกจากทีร่ะบใุนขอ้ 21 และ 22 

-  

24 มลูค่าของตราสารทุนอา้งองิทีน่บัเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิอื่น กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

-  

25 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีบ่รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนเขา้ไป
ลงทุน 

-  

26 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที่
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของแต่ละบรษิทันัน้ 

-  

27 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที่
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของแต่ละบรษิทันัน้ 

-  

28 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
29 รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิในสว่นทีเ่หลอื ในกรณีทีเ่งนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทาง

การเงนิมจี านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จ านวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (1,004)  
31 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 21,176  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลท่ีรายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 
32 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผลซือ้คนื -  
33 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล -  
34 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีม่สีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิ เจา้หนี้สามญั และเจา้หนี้ดอ้ยสทิธทิุกประเภท ซึง่

รวมถงึผูถ้อืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 
-  

35 สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
36 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็น

ตราสารทางการเงนิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ 
-  

37 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล -  
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 

38 การซือ้คนืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 -  
39 การถอืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิ

สนบัสนุน 
-  

40 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื่น ทัง้ทางตรงและทางออ้ม -  
41 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิอื่น นอกจากทีร่ะบใุนขอ้ 39 และ 40 
-  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลท่ีรายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

42 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิทีน่บัเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงนิอื่น กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณี
เป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

43 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

-  

44 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

-  

45 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
46 รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ในสว่นทีเ่หลอื ในกรณีทีเ่งนิกองทุนชัน้ที ่2 มจี านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จ านวน -  

47 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -  
48 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  

49 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 (T1 = CET1+AT1) 21,176  
เงินกองทุนชัน้ท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 

50 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผลซือ้คนื -  
51 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้บรุมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล -  
52 เงนิทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนี้ทีม่สีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนี้สามญั 10,070 D 
53 สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลท่ีรายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

54 เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ(General provision) 559 A 
55 เงนิส ารองสว่นเกนิ (Surplus of provision) -  
56 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของ

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

57 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 10,629  

เงินกองทุนชัน้ท่ี 2: รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 
58 การซือ้คนืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 -  
59 การถอืตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ

สนบัสนุน 
-  

60 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื่น ทัง้ทางตรงและทางออ้ม -  
61 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื่น นอกจากทีร่ะบุ

ในขอ้ 59 และ 60 
-  

62 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิทีน่บัเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงนิอื่นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื่น กรณี
เป็นผูซ้ือ้อนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลง
รบัประกนัความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

63 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

-  



 
 

71 
 

รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลท่ีรายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

64 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ของบรษิทัทีท่ าธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

-  

65 รายการอื่นตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลของเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 -  
67 รวมเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 (T2) 10,629  
68 รวมเงินกองทุนทัง้ส้ิน (TC = T1+T2) 31,805  
A คอื เงนิส ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูตามเกณฑจ์ดัชัน้ลกูหนี้ ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ส าหรบัเงนิส ารองสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ(Normal provision) จะนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ได ้จ านวน 559 ลา้นบาท 
B คอื สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีท่ยอยหกั CET 1 ในอตัราปีละ 20% จ านวน 72 ลา้นบาท และส่วนทีเ่หลอืจากการทยอยหกัน าไปรวมค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติ ตามวธิ ีSA จ านวน 289 ลา้นบาท 
D คอื หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวทีม่คีุณสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ ์Basel lll จ านวน 4,070 ลา้นบาท และหุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว จ านวน 6,000 ลา้นบาท ทีม่คีุณสมบตัไิมค่รบตามหลกัเกณฑ ์Basel III ดงันัน้ จะสามารถนบัเป็นเงนิกองทุน
ชัน้ที ่2 ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของฐานทีใ่ชใ้นการทยอยลดนบั และในปีถดัไปจะตอ้งทยอยลดลงปีละ 10%  
H คอื ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้ทีท่ยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ในอตัราปีละ 20%  
I  คอื ก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ ทีท่ยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ในอตัราปีละ 20%  


